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Mátramindszent Községi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
2014. december 23-i
rendes ülésének
12/2014. számú
Jegyzőkönyve
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 23-i
rendes üléséről.
Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal meghívottak: Bata József jegyző,
Jegyzőkönyvvezető: Horváth Tiborné, Kovácsik Andrásné pénzügyi főelőadó
Horváth János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel 5 fő képviselő jelen van. Az ülést 16.00 órakor megnyitotta.
Ezt követően szavazásra tette fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását, melyet
a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott.
Napirendi javaslat:
1. Beszámoló a képviselő-testület 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő: polgármester
2. Javaslat
a
települési
hulladékkal
kapcsolatos
közszolgáltatásokról szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: polgármester
3. Egyebek
4. Zárt ülés keretében szociális ügyek megtárgyalása
Előterjesztő: jegyző

hulladékgazdálkodási

1. napirendi pont tárgyalása
Beszámoló a képviselő-testület 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester ismertette beszámolóját.
2014. évben 12 testületi ülést tartottunk. Ezeken 88 határozatot, 11 rendeletet alkottunk.
Ezt követően a 2014. évi közmunkaprogramokról és a településen végzett munkálatokról
számolt be.
Ennek keretében szólt az intézményeknél történt felújításokról, Rákóczi úton történt ingatlan
szerzésről, a rendkívüli működés célú támogatáson elnyert összegről, ami 6.742 e Ft-o tett ki.
Szólt arról, hogy a közmunkaprogram elismeréseként, a Belügyminisztériumtól a település 2
millió forintot kapott, amit a közmunkaprogramba kell felhasználni. Ezt követően beszámolt a
településen megrendezett programokról, rendezvényekről. Az ÉMÁSZ-tól visszakaptunk
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túlfizetés miatt kb. 1 millió forintot, amit a dolgozók jutalmazására szeretnénk felhasználni,
javasolja, hogy az önkormányzati dolgozókat év végén jutalomban részesíthessük. Négy éve
nem kaptak egy fillért sem bruttó 50 e Ft-ra gondoltam fejenként.
Kéri a képviselőket, javaslatát és beszámolóját vitassák meg.
Varga Istvánné javasolja a dolgozók jutalmazását.
Miután a jelenlévők részéről más javaslat nem hangzott el, Horváth János polgármester
szavazásra tette fel jutalomra vonatkozó javaslatát:
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
89/2014.(XII.23.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az önkormányzatnál
állományban lévő minden alkalmazott részére egyszeri bruttó 50 e Ft jutalmat állapít meg.
Utasítja a tisztségviselőket a döntéssel összefüggő intézkedések megtételére.
Határidő: 8 nap
Felelős: szöveg szerint
Kis Krisztián alpolgármester javaslata, hogy mivel minden önkormányzati dolgozó kap
jutalmat, a polgármestert sem kellene kihagyni, részére is javasol jutalmazást, mivel ő is elég
tevékenyen részt vesz az önkormányzat munkájában.
Usák László képviselő: Nem csak a polgármester, hanem a képviselők is részt vettek a
munkában. Ha a polgármesternek jutalmat szavaz meg a testület, a képviselőknek is jár. Egy
csomagban kell kezelni a polgármestert és a képviselőket is. Amikor a tiszteletdíj felvételéről
lemondott a testület, az a cél vezérelt, hogy ne veszélyeztessük az önkormányzat működését.
Hajas Attila: Kérdése, hogy az Usák képviselő által tett javaslatra az anyagi fedezet megvan ?
Kocsik Andrásné pénzügyi főelőadó megérkezett az ülésre.
Horváth János polgármester röviden ismertette a jutalmazással elhangzott javaslatot.
Kovácsik Andrásné: Kérdése a jegyző felé, hogy a képviselők részéről tiszteletdíjon kívül
milyen jogcímen történhet kifizetés ?
Bata József jegyző: A képviselő-testület rendelkezik minden forintról, dönthet arról, hogy
szavaz magának jutalmat. Adhat jutalmat, szavazhat meg költségtérítést, tárgyjutalmat,
elszámolhat útiköltséget, üdülni mehetnek, stb.
Horváth János polgármester kijelentette, hogy lemond a jutalomról, nem tart rá igényt.
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Usák László: Nem utasította el a polgármester jutalmazását, csupán kiegészítette a javaslatot.
Kovácsik Andrásné pénzügyi főelőadó szerint a polgármester és a képviselők munkáját nem
lehet összehasonlítani. A polgármester napi szinten szembesül dolgokkal, problémákkal,
amiket meg kell oldani. A képviselőnek van főállásuk, ahonnan a fizetést, adott esetben
jutalmat kapnak, míg a polgármesternek csak ez a fizetése van. Problémát még ott lát, hogy az
Állam a polgármester bérét elismeri, míg képviselők tiszteletdíját nem.
Horváth János polgármester megismételte, hogy a jutalmazásra nem tart igényt. Ezt követően
a tárgyban a vitát lezárta.
2. napirendi pont tárgyalása
Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítására.
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

hulladékgazdálkodási

Horváth János polgármester nem kívánt szóbeli kiegészítést fűzni a kiküldött írásos
előterjesztéshez. Kérte a jelenlévőket, kérdéseiket tegyék fel.
Bata József jegyző elmondta, célellenőrzésre január 5-i be kell küldeni a rendeletet, azért
kellett most a testület elé hozni.
Miután a jelenlévők részéről a tárgyban 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
11/2014.(VII.24.) önkormányzati rendelete
A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
16/2013.(XII.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3. napirendi pont tárgyalása
Egyebek
Varga Istvánné képviselő felvetette, hogy az Akácos úton az utolsó villanyoszlopra kellene
még egy világító testet felszerelni, ami megvilágítaná az utca végét is.
Horváth János polgármester: Az ÉMÁSZ-nál utána fogunk járni.
Usák László : Az elmúlt ülésen felvetette, hogy a Táncsics út végétől a Padútig vezető
gyalogutat járhatóvá kellene tenni, és a hidat fel kellene újítani. Az út járhatóvá tétele

5
megtörtént, amit ezúton megköszön, de még a hidat jó lenne rendbe tenni.
Usák László: Javasolja, hogy a fatelepnél lévő fahidat is javítsuk meg, mert ez a híd jelenleg
közlekedésre alkalmatlan, ezért a fakitermelők, a vadászok, a fát szállítók a Mátrafarm Kft.
bevetett területét használják közlekedésre, ezzel nagy károkat okoznak a Kft-nek.
Horváth János polgármester: Erre már csak a jövő évben kerülhet sor, visszatérünk rá.
4./ napirendi pont tárgyalása
Zárt ülés keretében szociális ügyek megtárgyalása.
Előterjesztő: jegyző
Mivel az ülésre szociális kérelmek nem érkeztek, a zárt ülés megtartására nem került sor.
Miután az ülésen több tárgy, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a
képviselő-testület ülését 17.00 órakor bezárta.
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