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Jegyzőkönyv
Készült: Mátramindszent, Dorogháza és Szuha községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek
2015. február 12. napján tartott együttes testületi üléséről.
Jelen vannak: Mátramindszent, Dorogháza és Szuha községek polgármesterei,
4 fő mátramindszenti képviselő, 3 fő szuhai képviselő, 5 fő dorogházi képviselő.
Bata József jegyző, és a jegyzőkönyvvezető a jelenléti ívek szerint.
Jegyzőkönyvvezető: Horváth Tiborné
Horváth János polgármester köszönti a megjelenteket. Kéri a Dorogházi és Szuhai
polgármestereket, hogy állapítsák meg a képviselő-testületeik határozatképességét.
Kővári Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a Dorogházi képviselő-testületből 6 fő jelen van,
így a testület határozatképes.
Tóth Zoltán István polgármester megállapítja, hogy a Szuhai képviselő-testületből 4 fő jelen van,
így a testület határozatképes.
Horváth János polgármester megállapítja, hogy a Mátramindszenti képviselő-testületből 5 fő jelen
van, így a testület határozatképes.
Horváth János polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívón kiküldöttek szerint.
Dorogháza község képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
Szuha község képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
Mátramindszent község képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
Napirendi pontok:
1. Előterjesztés a Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésére
Előterjesztő: jegyző
2. Egyebek
Horváth János polgármester felkéri a dorogházi és szuhai polgármestereket, hogy jegyzőkönyv
hitelesítőjüket válasszák meg.
Dorogháza község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal Katonáné Szűcs Ágnes és Mátrainé
Kalmár Lilla képviselőket választotta meg jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Szuha község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal Bakos Péter és Szunyi Emese képviselőket
választotta meg jegyzőkönyv hitelesítőnek.
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1. napirendi pont tárgyalása
Előterjesztés a Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésére
Előterjesztő: jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester felkérte Bata József jegyzőt, előterjesztését tegye meg.
Bata József jegyző rövid szóbeli kiegészítést fűzött a kiküldött előterjesztéshez.
Kiemelte, hogy az önkormányzati választások utáni 60 napon belül lett volna a testületeknek
lehetősége arra, hogy a közös önkormányzati hivatal jelenlegi felállásán módosítson. Erre nem
történt sor. Volt egy kezdeményezés Nemti település részéről a csatlakozásra, de erre végül is nem
került sor.
Az állami normatíva az elmúlt évi mértéknek megfelelő. Az 500 e Ft csökkenés annak köszönhető,
hogy Dorogháza településen nincs kisebbségi önkormányzat, valamint a lakosságszámok is
csökkentek. Elmondta még, hogy belső ellenőrzésre 300 e Ft be lett tervezve. Az elmúlt három
évben nem volt, de ha ÁSZ vagy államkincstári ellenőrzést kapunk, az első dolog, a belső
ellenőrzés kérdése. Az informatikával kapcsolatban elmondta, hogy jó lenne egy egységes
informatikai rendszert kialakítani a három önkormányzatnál. Most még nem vészes a helyzet, de
nem lehet játszani a tűzzel. A közös hivatalban közös programok kellenének.
Végezetül kérte a jelenlévőket, észrevételeiket tegyék meg.
Miután a jelenlévők részéről a tárgyban észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, Kővári Lászlóné
polgármester szavazásra tette fel a költségvetés elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.
Dorogháza község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
2/2015.(II.12.) számú határozat
Dorogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátramindszenti Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését 37.235 e Ft. bevétellel, és ugyanennyi kiadással
elfogadja.
A hivatali egységek működéséhez a nem önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, Mátramindszent Község Önkormányzatának költségvetése
tartalmazza.
Határidő: folyamatos
Felelős : jegyző
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2. napirendi pont tárgyalása
Egyebek
Bata József jegyző elmondta, hogy a képviselői vagyonnyilatkozatok hiánytalanul beérkeztek.
A képviselői összeférhetetlenséggel kapcsolatban kérte, hogy aki még nem jelentkezett be a
rendszerbe, az haladéktalanul tegye meg. Ha januárba jelentkeztek be a rendszeren március hóban
jelenik meg. Általában fél év türelmi idő van, aztán ha március, április hóban sem lesznek a
rendszerben a képviselők, meg fogják keresni az önkormányzatokat. Kéri, ha valaki még nem
regisztrált, az haladéktalanul tegye meg, ha gondja van, jelezze felénk. Amennyiben a listán nem
lesznek rajta, megszűnhet a képviselői státuszuk.
Kéri továbbá a képviselőket, hogy hatósági, személyi ügyön kívül, ha bármit önkormányzati üggyel
kapcsolatban meg szeretnének tekinteni a képviselők, kérdésük van, keressenek meg, a szükséges
iratokat a rendelkezésükre bocsájtunk.
Miután az ülésen több tárgy, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, Horváth János polgármester
az ülést 18.30 órakor bezárta.
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