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Mátramindszent Községi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
2014. április 29-i
rendes ülésének
4/2014. számú
Jegyzőkönyve
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i
rendes üléséről.
Jelen vannak:

Horváth János polgármester
Usák László alpolgármester
Hajas Attila képviselő
Varga Istvánné képviselő
Kiss Szilveszter képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak: Bata József jegyző, Hajas Emilné, Kotroczóné Pethő
Veronika tagintézmény vezetők, Kovácsik Andrádné pénzügyi főelőadó
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 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 a Kerekerdő Tagóvoda munkájáról
Előterjesztő: tagóvoda vezető
2. Beszámoló az általános iskola munkájáról
Előterjesztő: tagintézmény vezető
3. Javaslat az óvoda további működtetésére
Előterjesztő: polgármester
4. Beszámoló a Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: jegyző
5. Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítására
Előterjesztő: polgármester
6. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
7. Javaslat a Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
Előterjesztő: polgármester
8. Javaslat a talajterhelésről szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: polgármester
9. Javaslat a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: polgármester
10. Egyebek
11. Zárt ülés keretében szociális ügyek megtárgyalása
Előterjesztő: jegyző
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1. napirendi pont tárgyalása
Beszámoló a Kerekerdő Tagóvoda munkájáról
Előterjesztő: tagóvoda vezető
(Beszámoló szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester felkérte Kotroczóné Pethő Veronika tagóvoda vezetőt, hogy
beszámolóját tartsa meg.
Kotroczóné Pethő Veronika ismertette beszámolóját. Végezetül kiemelte, hogy nagyon sok
segítséget kapott az önkormányzattól és a képviselő-testülettől, amit ezúton is megköszön.
Horváth János polgármester megköszönte a beszámolót, egyben ígéretet tett arra, hogy az
elkövetkezendőkben az önkormányzat lehetőségeihez mérten mindenben támogatni fogják az
óvoda munkáját.
Kérte a képviselőket, hogy a beszámolóhoz észrevételeket, kérdéseiket tegyék meg.
Miután a jelenlévők részéről a tárgyban hozzászólás nem hangzott el, a polgármester
szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
19/2014.(IV.29.) számú határozat
Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bátonyterenye Kistérségi
Óvoda Kerekerdő Tagóvodájának 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
2. napirendi pont tárgyalása
Beszámoló az általános iskola munkájáról
Előterjesztő: tagintézmény vezető
(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester felkérte a tagintézmény vezetőjét, beszámolóját tartsa meg.
Hajas Emilné tagintézmény vezető ismertette beszámolóját.
A polgármester kérte a jelenlévőket, kérdéseiket tegyék meg.
Kiss Szilveszter: Mennyi első osztályos lesz jövőre ?
Hajas Emilné: 8 beiratkozott gyermek van. Egy Nemtiből, egy Bátonyterenyéről, és hat
Mátramindszentről. Van 5 sajátos nevelési igényű gyermekünk, 3 szellemi fogyatékos, 1
látássérül, 1 egyéb problémával küzdő.
Kiss Szilveszter: Mi ennek az oka, hogy ide hozzák a gyermekeket ? A kis létszámú
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osztályok?
Hajas Emilné: Nálunk több fejlesztő óra van. Több törődést kap a gyermek, mivel logopédus,
pszichológus, fejlesztő pedagógus jár hozzánk.
Kiss Szilveszter: Nem lesz gond, hogy sok a problémás gyermek az iskolában? Nem húzzák
le a többi gyereket ? Lehet hogy épp ezért nem fognak ide hozni gyerekeket.
Hajas Emilné: A szülők nem tudják, hogy itt mennyi problémával küzdő gyermek tanul.
Nagyon súlyos eseteket mi sem veszünk fel más településekről, próbáljuk azért szűrni a
gyemekeket.
Miután a jelenlévők részéről más kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra tette fel a
beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
20/2014.(IV.29.) számú határozat
Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete II János Pál Pápa Katolikus
Óvoda és Általános Isklola Mátramindszenti Tagintézményének 2013. évi tevékenységéről
szóló beszámolóját elfogadja.
3. napirendi pont tárgyalása
Javaslat az óvoda további működtetésére
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester elmondta, hogy az óvoda további működtetésére három lehetőség
van. Bátonyterenyén maradunk, vagy Mátranovák – Mátraterenye – Nemti településekkel
együtt működtetjük, vagy önálló intézményként működtetjük.
Személy szerint az önálló működtetést tudja támogatni, annál is inkább, mert ha szeretnénk
hogy az óvoda a későbbiekben katolikus óvodaként működjön, előnyösebb ha nem függünk
senkitől. Az óvoda finanszírozását 300.000.-Ft éves szinten, tudjuk biztosítani. Átmeneti
finanszírozási problémát a július és augusztus jó jelenthet, ahol is a bért meg kell
finanszírozni. Kérte a képviselőket, véleményüket mondják el, javaslataikat tegyék meg.
Usák László: Az önálló működtetést támogatja. A társulás nem jelent finanszírozási előnyt.
Minden feltétel adott az önálló működtetéshez. Van óvoda vezetőnk. Később lehet
megfontolás tárgya, hová megyünk.
Kiss Szilveszter: Szeretné hallani a tagóvoda vezető véleményét.
Kotrozcóné Pethő Veronika: A kistérség nekünk szakmai szempontból volt jó, finanszírozási
szempontból nem.
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Kiss Szilveszter: Kérte a tagóvoda vezetőt, véleményét fejtse ki részletesen.
Kotroczóné Pethő Veronika: A kistérségben voltak szakmai munkaközösségek, melyek sok
segítséget adtak a szakmai munkához, de ez nem feltétlenül okoz gondot, mert
munkaközösségeket lehet létre hozni nem azonos fenntartóik közötti intézményeknek is.
Salgótarján felé is vannak kapcsolataink, bárkihez tudok fordulni. Kijelentheti, hátrányt nem
jelent az önállóság.
Kovácsik Andrásné pénzügyi főelőadó: A társulásban volt arra ember, aki az óvodával
kapcsolatos munkálatokat végezte. Ha önálló lesz az óvoda, minden vele kapcsolatos munka
itt fog lecsapódni az önkormányzatnál. Ki fogja elvégezni a feladatot ? Embert nem kapunk, a
létszám csökkent, már így is a tűrőképességünk határán vagyunk. Jóval több munka lesz, de
ember hozzá nem. Anyagi oldala is meggondolandó, hiszen volt olyan időszak, hogy az
önkormányzat fizetni nem tudott, de a dolgozók a bért akkor is megkapták. Ezután nem
tudom mi lesz.
Bata József jegyző elmondta, hogy Mátramindszent település olyan szerencsés helyzetben
van, hogy az állami normatíva elég a finanszírozásra. Gondot ott lát, hogy az önkormányzat
megint megkap egy olyan feladatot, melyre nincs ember.
Kiss Szilveszter: Ha önállóak leszünk, tudjuk olyan szinten működtetni mint társulásban ?
Kovácsik Andrásné: Itt nem lesz rá ember aki csinálja a munkát.
Usák László: Ha a testület hogy egy elvi döntést, jelen esetben önálló intézményi
működtetésről, döntenie kell a technikai részének megoldásáról is.
Horváth János polgármester: A közös hivatalban a munkát át kell szervezni, akkor lehet
hatékonyabb a munka.
Kiss Szilveszter: Az egyházi fenntartásnak mi a realitása ?
Horváth János polgármester: Realitása van, de új főigazgató van, akivel még nem találkozott,
ha sikerül is, olyan szerződés mint az iskolával van, nem lesz.
Kiss Szilveszter: Addig a pénzügyesünk tudja csinálni a munkát, vagy sem ?
Bata József jegyző: A megoldást ott kell keresni, hogy a hivatali munkát át kell szervezni. Egy
hivatalban történjen a munkavégzés. Nagyon sok munkát adnak vissza a járási hivatalból.
Segítség lenne a közös hivatal, ahogy ténylegesen működtetni kellene. Sok a
jogszabályváltozás, és mivel minden ügyintéző többféle üggyel foglalkozik, szinte lehetetlen
nyomon követni. Észrevételét elmondta Dorogházán és Szuhán is, nem kapott kedvező
fogadtatást. Ez valahol vissza fog ütni előbb vagy utóbb.
Kiss Szilveszter: Dorogháza és Szuha települések részéről nincs készség kompromisszumos
megoldásra,
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Bata József jegyző: Értesülései szerint csak az önkormányzati választások után szeretnének
tárgyalni róla.
Miután a tárgyban több kérdés, javaslat nem hangzott el, a polgármester szavazásra tette fel az
óvoda önálló intézményként való működtetésére vonatkozó javaslatát.
21/2014.(IV.29.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési feladat ellátására 2014.
július 01-től önálló működtetésben Óvodát alapít Mátramindszent Rákóczi út 65. székhelyen.
A nevelési intézmény neve 2014. július 01. napjától:
Kerekerdő Óvoda Mátramindszent
Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja polgármesterét, hogy
az alapító okiratot bejegyzésre továbbítsa a Magyar Államkincstár felé.
Ezt követően szavazásra tette fel az alapító okirat elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
22/2014.(IV.29.) számú határozat
Mátramindszent község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kerekerdő Óvoda Alapító
Okiratát a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
(Alapító Okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A polgármester ezt követően kérte a jelenlévőket, tegyenek javaslatot arra vonatkozóan, hogy
az óvoda vezetői állásra pályázatot kívánnak kiírni, és 1 évre meg kívánja bízni a jelenlegi
tagintézmény vezetőt az intézmény vezetésével ?
A képviselők rövid tanácskozás után úgy döntöttek, hogy nem bízzák meg a jelenlegi
tagintézmény vezetőt, hanem pályázatot kívánnak kiírni.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
23/2014.(IV.29.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. július 1. napjától
működő Kerekerdő Óvoda Mátramindszent, intézményvezetői teendőinek ellátására
pályázatot ír ki.
Utasítja a jegyző a pályázat határidőben történő kiírására.
Határidő: 2014. május 30.
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Felelős: jegyző
4. napirendi pont tárgyalása
Beszámoló a Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének
végrehajtásáról.
Előterjesztő: jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Bata József jegyző ismerteti írásos előterjesztését.
Kérte a jelenlévőket, kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Usák László: A lakosság körében a közös önkormányzati hivatal munkájáról csak pozitív
visszajelzéseket kapott, aminek nagyon örül. Az ügyintézők munkájával kapcsolatban pozitív
véleményeket kapott.
Bata József jegyző: Örül az elhangzottaknak.
Miután a tárgyban több észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra
tette fel a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
24/2014.(IV.29.) számú határozat
Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mátramindszenti Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését 38.528 e Ft bevétellel, 38.078 e Ft kiadással
és 460 e Ft pénzmaradvánnyal elfogadja. A pénzmaradványt a Közös Önkormányzati Hivatal
működési kiadásaira kell fordítani.
5.Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítására
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester elmondta, hogy az anyagot mindenki megkapta. Nem kíván
szóbeli kiegészítést fűzni a kiküldött előterjesztéshez.
Kérte a jelenlévőket, észrevételeiket tegyék meg.
Miután a jelenlévők részéről érdemi észrevétel, hozzászólás 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
3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete
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a 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013.(III.07.) önkormányzati rendelet módosításáról.
(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
6. napirendi pont tárgyalása
Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester elmondta, hogy az anyagot mindenki megkapta. Nem kíván
szóbeli kiegészítést fűzni a kiküldött előterjesztéshez.
Kérte a jelenlévőket, észrevételeiket tegyék meg.
Miután a jelenlévők részéről érdemi észrevétel, hozzászólás 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
4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról.
(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
7. napirendi pont tárgyalása
Javaslat a Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester ismerteti írásos előterjesztését.
Kérte a képviselőket, észrevételeiket tegyék meg.
Miután a képviselők részéről érdemi észrevétel, 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:
25/2014.(IV.29.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a
Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának
3. sz. módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
Mátramindszent Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Társulási Megállapodás
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módosítását a jelen határozat 1-2-3. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth János
8. napirendi pont tárgyalása
Javaslat a talajterhelési díjról szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester ismertette írásos előterjesztését.
Kérte a jelenlévőket, észrevételeiket, javaslataikat tegyék meg.
Kiss Szilveszter: A kedvezmények adásának lesz-e valamilyen következménye, mint pld.
régen az ÖNHIKI-nél.
Horváth János polgármester: Nincs ilyen hátrány.
Kovácsik Andrásné: az ÖNHIKI-nél hátrányt jelenthetett, most a kiegészítő támogatásnál nem
volt ilyen kitétel, hogy az idén mi lesz, még nem lehet tudni.
Bata József jegyző: Az ÖNHIKI helyébe lépő támogatási formát nem pályázatként kezelik,
nincsenek kritériumok aminek meg kell felelni. Azt viszont hogy majd év végén az igénylés
időpontjában mit fognak kitalálni, nem lehet tudni.
Miután a jelenlévők részéről más észrevétel nem volt, 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 Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról szóló
8/2005.(X.21.) ÖR. Rendelet módosításáról
(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
9. napirendi pont tárgyalása
Javaslat a szociális ellátások rendjéről szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester ismertette írásos előterjesztését.
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Kérte a jelenlévőket, észrevételeiket, javaslataikat tegyék meg.
Miután a jelenlévők részéről hozzászólás 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 Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások rendjéről szóló
4/2008.(VI.13.) önkormányzat rendelet módosításáról
(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
10. napirendi pont tárgyalása
Egyebek
Horváth János polgármester tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy május 6-án indul a
közmunka startprogram. 16 főt foglalkoztatunk. Szeretnénk támogatási igényt benyújtani az
induló Mezőgazdasági Projekt és a Téli Értékteremtő Projektre. Kérem az ehhez szükséges
határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
26/2014.(IV.29.) számú határozat
Mátramindszent
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hozzájárul
a
Belügyminisztérium startmunka program keretében 2014. évben tervezett projektek
közfoglalkoztatási támogatási igényének benyújtásához.
A program keretében az alábbi önkormányzati alapellátási feladatok körébe nem tartozó
projektek megvalósítását tervezi, melyek önként vállalt feladatként kerülnek megvalósításra:
Kistérségi Startmunka Mezőgazdasági Projekt
Kistérségi Startmunka Téli Értékteremtő Projekt
Az eredményes pályázat esetén felhatalmazza polgármesterét a támogatási szerződések
aláírására.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: Horváth János polgármester
Horváth János polgármester tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a tájház udvarán a
kemence elkészült, avatására a holnapi napon 15 órától kerül sor.
Az idén is lesz nyári gyermekétkeztetés, az igénylést beadtuk, 54 fő kap meleg ételt 54 napig.
A Belügyminisztériumtól megkaptuk a pályázati pénzt a Zöld út és a bekötő út felújítására.
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Árajánlatokat kértünk be, három be is érkezett. A legkedvezőbb árajánlatot HORUCZI 97
KFT adta. A Kft már végzett munkát a településen, munkája ellen kifogás nem merült fel,
mivel a legalacsonyabb árajánlatot ő adta, javasolja a munka megbízásával.
Bata József jegyző elmondta, hogy mivel a munkálatok költsége 25 millió forint alatt van,
nem közbeszerzés köteles. Ezt követően ismertette a beérkezett árajánlatokat, volt
 7.881.400.-Ft + ÁFA
 8.521.000.-Ft + ÁFA
 8.360.000.-Ft + ÁFA.
Usák László: Mivel a HORUCZI 97 KFT-nek nálunk is jó referenciái vannak, valamint a
legalacsonyabb árajánlatot ők adták, javasolja őket megbízni.
Miután a képviselők részéről más javaslat nem hangzott el, a polgármester szavazásra tette fel
a HORUCZI 97 KFT. megbízását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
27./2014.(IV.29.) számú határozat
Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságkonszolidációban
részt nem vett települési önkormányzatok támogatásából megvalósuló Mátramindszent Zöld
út és csatlakozó köz felújításával HORUCZI 97 KFT. (3334 Szajla, Kertész út 25.) bízza meg.
Felhatalmazza polgármesterét, hogy a felújításra vonatkozó megállapodást írja alá.
Határidő: 2014.május 30.
Felelős: polgármester
Horváth János polgármester elmondta, hogy a kamera pályázatot, ami 8 kamera felszerelését
jelenti, megnyertük. Itt is beérkezett három árajánlat, de erről csak egy későbbi időpontban
tudunk dönteni.
30 órás informatikai képzés indulhat a településen, melyhez 14 főt kell beszervezni.
Május 1 – 4-ig a Mihók kertben kaláka lesz, mindenkit szeretettel várnak.
Elmondta továbbá, hogy az elmúlt évhez hasonlóan a Bátonyterenye Polgárokért Közhasznú
Egyesület élelmiszer adományt szerez, amit az önkormányzat a rászorulók részére oszt szét.
Az önkormányzat cserében 20 e Ft-al támogatja az Egyesület működését.
Kérte a képviselőket, hogy a támogatás kifizetését támogassák.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
28/2004.(IV.29.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátramindszenti
gyermekek felzárkóztatása és az esélyegyenlőség megteremtése érdekében a Bátonyterenyei

12
Polgárokért Közhasznú Egyesületet (3078 Bátonyterenye, Abonyi Lajos út 1/A.) 20.000.-Ftal, azaz Húszezer 00/100 forinttal támogatja.
Horváth János polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az előző évihez
hasonlóan nagymértékben fennáll ugyanaz a helyzet. Még mindig sokan nem kötöttek rá a
csatornára és anyagi, valamint szociális helyzetük miatt nagyon kicsi az esélye annak, hogy a
megemelt talajterhelési díjat teljes mértékben meg tudják fizetni.
Javasolja a képviselő-testület tagjainak, hogy a 2013-as döntést ebben az évben is alkalmazza
az önkormányzat.
A képviselők a polgármester javaslatával egyet értettek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
29/2014.(IV.29.) számú határozat
Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyedi elbírálás
alapján 90 %-os díjkedvezményben részesíthető az az egyedül élő személy, akinek jövedelme
nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, valamint az a
családban élő személy, akinek az egy főre eső nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, és ingatlanán a csatornahálózathoz történő
csatlakozás nem oldható meg, valamint 80 % díjkedvezményben részesíthetők azok a
személyek, akiknek jövedelme a fenti összegeket meghaladják, de ingatlanukat nem lehet
csatlakoztatni a csatornahálózathoz.
Usák László jelezte, hogy a vasútállomáson a fatelep felé tovább süllyed az út, már aggályos a
helyzet. Mit tudnánk tenni? Az intézkedés kinek a hatásköre ? Valamit lépni kell.
Horváth János polgármester: Az útpályázatba nem fért bele a felújítás. Az erdészettel beszélt,
ha mart aszfaltot hoznak oda, a közmunkásokkal szétteríttetjük. A jövő héten ismét
összeülünk velük.
11. napirendi pont tárgyalása
Zárt üléskeretében 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 20.15 órakor bezárta.
Kmf

/Horváth János/

/Bata József/
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jegyző

