Mátramindszent Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2012. szeptember 05-i
rendes ülésének
11/2012. számú
Jegyzőkönyve

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember
05-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 Mátramindszent község településrendezési tervének módosítására
Előterjesztő: Horváth János polgármester
2. Javaslat az intézményekben alkalmazandó nyersanyag normákról és térítési
díjakról szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Horváth János polgármester
3.) Egyebek
Napirend tárgyalása
1. Mátramindszent község településrendezési tervének módosítására
Horváth János polgármester elmondja a képviselőknek, hogy az írásos előterjesztést
előzetesen minden képviselő megkapta, majd ismerteti az előzményeket. Hozzáfűzi, hogy
nincs akadálya a rendezési terv módosításának, mivel minden érintett szakhatóság elfogadta, a
módosításhoz hozzájárulását adta. Kéri a képviselők véleményét.
Horváth János megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban a testületi tagoknak 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:
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Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2012. (IX. 06.) önkormányzati
Rendelete
a helyi építési szabályzatról szóló
1/2004 (I.29.) Ö.r.sz. rendeletének módosításáról
(rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
2. Javaslat az intézményekben alkalmazandó nyersanyag normákról és térítési
díjakról szóló rendelet módosítására
Horváth János polgármester elmondja, mint ismeretes a képviselők előtt beindult az iskola.
Amikor az étkezési nyersanyagnormákat megállapították, még nem volt szó napköziről. Mivel
a napköziben is háromszori étkezést kapnak a gyerekek, amihez szükséges a
nyersanyagnormát meghatározni, ehhez térítési díjat megszabni. Az előzetes számítások
szerint a háromszori étkezést biztosítani lehet 520.-Ft-ból. Kéri a képviselők véleményét.
Kiss Szilveszter képviselő hozzáfűzi, szerinte ez az összeg kevés, kétségei vannak, hogy
biztosítani lehet-e ebből az összegből.
Hajas Attila képviselő hozzáteszi, azt hogy a gyermek igénybe veszi-e az étkeztetést, illetve a
napközit a szülő döntése, az is tudja e fizetni ezt az összeget.
Varga Istvánné képviselő elmondja, ő egyeztetett a konyhával, ahol megnyugtatták, hogy
ebből az összegből biztosítani tudják a napközisek étkeztetését.
Bata József körjegyző hozzáteszi, a napközis étkezés biztosítani kell, amennyiben napközi
működik, de továbbra is lehetőség van emellett a menzás étkezésre is. Elkészítették az
előzetes kalkulációt a törvényben meghatározottak szerint, ami 500 és 540 forint közé esett,
ezért javasolták a két összeg átlagát. A rendelethez márciusban meghatározott normák és
térítési díjak maradnak, csak pluszként kerül bele a napközis ellátás normája és térítési díja.
Horváth János polgármester ezt követően 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
12/2012. (IX. 06.) önkormányzati
Rendelete
Az intézményekben alkalmazandó nyersanyag normákról és térítési díjakról szóló
3/2012 (III. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

3

3.) Egyebek
Képviselői kérdések, hozzászólások
Horváth János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az iskolából elküldött
pedagógusok közül az egyik el tudott helyezkedni, neki nem kell így végkielégítést fizetni. A
másik pedagógusnak fizetendő végkielégítés egy részének megtérülésére pedig pályázatot fog
a kistérség benyújtani.
Usák László alpolgármester kérdezi, hogy az átszervezésről volt- már tárgyalás.
Horváth János válaszában elmondja, hogy el kellett halasztani a találkozót, de egy-két héten
belül megpróbálja összehívni a polgármestereket egy találkozóra.
Bata József körjegyző hozzáfűzi, hogy tudomása szerint a környező települések
polgármesterei még gondolkodnak. Dorogháza is szeretne központ lenni, Szuha még
gondolkodik, hová csatlakozzon. De a döntést tovább is nehezíti, hogy nagyon kevés a
megfontolt döntéshez az információ. Az eddig elhangzottak mindenképpen jók egy tárgyalási
alapnak, azonban még a Kormányhivatal sem tud részletesebb információt adni. Kb.
szeptember végére vagy október elejére várható az átszervezésekkel kapcsolatban egy
módszertani útmutató. Átmeneti rendelkezésekre minden bizonnyal szükség lesz a munka
folyamatosságának biztosításához, hiszen mint körjegyzőség is csak december 31-ig működik.
De ugyan így van ez a többcélú társulásokkal is.
Horváth János polgármester megállapítja, hogy több kérdés, javaslat és bejelentés nem
hangzott el, az ülést 18,45-kor bezárta.

Kmf.

Horváth János
polgármester

Bata József
körjegyző
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