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g Önko rmány zata Képviselő-te stülete

Jegvzőkönvv
Készült: Mátételke Község ÖnkormányzatKépviselő- testülete 2015. április 15-én (szerda)
15 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Nagy Noémi polgármestet, Mészáros Gabriella aljegyző, dr. Bednar Károly
András, Pozsgainé Elek Erika, Piukovics Mihályné és Wágnerné Piukovics Erika képviselők,
Nagv Noémi polgármester megnyitja az ülést.
Köszönti Mészáros Gabriella aljegyzőt, köszönti a megjelent képviselőket.
Megállapítja, hogy 5 képviselő - testületi tag van jelen az ülésen, azúIéshatarozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja dr. Bednár Károly András képviselőt.
Más személyre javaslat, észrevétel nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra bocsájtja a
j egyzőkönyv hitelesítőj ére tett j avaslatát.
A Képviselő - testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a
jegyzőkönyv hitelesítőjének személyét.
1712015. (IV.15.) Mátételke k.öh.

Jegyzőkönyv-hitelesítő kij elölése

Határ ozat

Mátételke Község Önkormányzat Képviselő- testülete (továbbiakban
Képviselő - testület) úgy dönt, hogy a 2015. április 15-én a Képviselő testületi ülésre dr. Bednár Károly András képviselőt jelöli ki jegyzőkönyvhitelesítőnek.

Nagy Noémi polgármester: Más napirendre javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja a
meghívóban kiadott napirendi pontokra tett javaslatát.
A Képviselő - testület 5 igen szavazattal, tartőzkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a
napirendi pontokat és a követk ező határozatot hozza:
18/2015. (IV.15.) Mátételke k. öh.
Napirendi pontok tárgyalása

Határ ozat
Mátételke Község Onkormányzata a20I5. április 15-i ülésen a következő napirendi pontokat
tárgyalja meg:

1.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2l20l5.GI.18.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Nagy Noémi polgármester

2.) 2015, évi közbes zerzési terv

Előadó: Nagy Noémi polgármester

3.) Árajánlatok bekérésea nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkoző kőzszolgáltatási tevékenység ellátására és a n€m közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésérevonatkozó közszolgáltatási
tevékenységről szóló közszolgáltatási szerződés elfogadása
Előadó: Nagy Noémi polgármester
4.)

Polgármester táj ékoztatőja a település ingatlanpiaci helyzetéről
Előadó: Nagy Noémi polgármester

5.) Egyebek

l.napirendi pont

Az önkormányzat2015.

évi költségvetéséről sző|ő2l2015.(II.18.) önkormányzati

rendelet

módosítása
Nagv Noémi polgármester: Az elkészült anyag kiadásra került.
Kérdés,észrevételvan-e?
További hozzászőIás,

j

avaslat nincs, ezért szavazásra bocsáj tja az előterj esztést.

A Képviselő -

testület egyhangúlag,5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a melléklet
szerint megalkotja Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkorm ányzat

2015. évi költségvetéséről szóló 2l20I5.gI.I8.) rendelet módosításáról szóló 7l20l5.0V. 17.)
önkormányzati rendeletét.
(a rendelet mellékelve)

2.

napirendi pont

2015. évi közbeszerzési terv

Naw Noémi polgármesterz Azelkészült

anyag kiadásra került.

Kérdés,észrevételvan-e?

További hozzászőlás,

j

avaslat ninc s, ezért szav azásra boc

sáj tj

a az előterj

e

szté st.

A

Képviselő - testület egyhangúlag, 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül az következő
határozatothozza:
19/2015. (IV.15.) Mátételke k. öh

2015. évi közbeszerzési terv

Határozat

Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évre
vonatkozó éves összesített közbeszerzési terve nemleges, mivel a tewezeí

beszerzések becsült értékéneknagyságrendje várhatóan nem éri el a 2015.
évre irányadó közbeszerzési értékhatárokat.
Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett váItozások szükségessé teszik a
közbeszerzési eljárás lefolytatását, aközbeszerzési tervet módosítani kel'| az
ilyen igény , yagy változás felmerülésekor.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős : polgármest er, jegyző

3. napirendi pont

Árajánlatok bekérésea nem közművel összegyűjtőtt háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására és a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésérevonatkozó közszolgáltatási tevékenységről szóló
közszolgáltatási szerződés elfogadása

Naw Noémi polgármester: Kiadásra került az anyag.
Kérdés, észrevételvan-e?

További hozzászőIás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja az előterjesztést.

A

Képviselő - testület egyhangúlag, 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül az következő
határozatothozza:
?0/2015. űV.15.) Mátételke k. öh

Arajánlatok bekérésea nem közművel összegyűjtött

háztartási szennyvíz begyűjtésérevonatkozó
közszolgáltatási tevékenység ellátására és a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésérevonatko ző közszolgáltatási tevékenységről
sző|ő közszolgáltatási szerződés elfo gadása

Határozat
Mátételke Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
nem közművel összegyűjtött haztartási szernyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatási tevékenységről szóló közszolgáltatási szerződést az
előterjesztés melléklete szerint tartalommal elfogadja, és felkéri a hivatalt,
hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatási tevékenységvégzésérearajánlatokat kérjen be az
alábbi vállalkozásoktól.

BÖKK Nonprofit Kft. (6430

Bácsalmás ,Bezdánu. 10.)
2. Bakos Kft. (6500 Baja, Tanya III. kerület 20.)
3. EPTESZ Kft. (6449 Mélykút, Rákóczi u. 5.)
1.

Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy Noémi polgarmester

A

határ ozatró l érte sül
-

4.

kivonattal:

:

Nagy Noémi polgármester
2. Patocskai Ibolya jegyző
1.

napirendi pont

Polgármes ter tájékoztatőja a település ingatlanpiaci helyzetéről

Nagy Noémi polgármesterz

Az

előző testületi ülésen már beszéltek róla, hogy fel kellene
térképezni a településen a megvásárolható házakat, hogy esetlegesen az önkormányzat tudnáe- hasznosítani bármelyiket is.
Már régebben is szóba került a volt TSZ iroda épületénekmegvásárlása, melyet páIyázatoknáI
tudna az önkormányzat hasznosítani. Akkor nagyon sokat kért érte a jelenlegi tulajdonos,
most azonban 3 millió forintot kér érte. Hamháber József is megnézte az ingatlant, és neki az
a véleménye, hogy a kért vételár az épilet áIlapotával összhangban van. Szerencsére a falak
ne vizesednek, és az épilet általános állapota jónak mondható.
Kíváncsi a képviselők véleményére.Szerintük érdemes-e megvásárolni.

Wágnerné Piukovics
jelenlegi tulajdonos.

Erika alpolgármester: Úgy gondolta, sokkal többet két majd

érte a

Pozsgainé Elek Erika képviselő: Lehet-e már tudni, hogy milyen felújításravan szükség, és
az mennyibe kerül?
:

ineális.

Egyetért a vásarlási szándékkal. A jelenlegi vételár már nem

:

Egyetért a vásárlási szándékkal.

Nagy Noémi polgármester: Javasolja, hogy az önkormányzat vásárolja meg az ingatlant.

Szükség van egy üres ingatlanra, amit esetlegesen pályázatok megvalósításánál használni tud

az önkormányzat, ésjelenleg nincs üres ingatlana az önkormányzatnak.

Egyéb kérdés,észrevételvan-e?

További hozzászőlás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja az előterjesztést.

A

Képviselő - testület egyhangúlag, 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül az következő
határozatothozza:
2112015. űV.15.) Mátételke k. öh

Mátételke belterület 311. hrsz-ú, Kossuth u.
3 szám alatti ingatlan megvásárlása

Határozat
Mátételke Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy haíároz, hogy a
Mátételke Kossuth u. 3. szám alatti, Mátételke belterület 311 hrsz.-ú
ingatlant 3.000.000.- Ft, azaz Három millió Ft vételáíérta 2015. évi

költségvetés terhére megvásarolja a későbbi közfoglalkoztatás
bizto sítás a, és az önkormányzat önfennt artása érdekében.
Megbizza a polgármestert a sztikséges teendők elvégzésével.

fenntartása,

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Noémi polgármester

5.

napirendi pont

Eryebek
Nagv Noémi polgármester: Az iskola épülete előtt kivágték a fákat. Sajnos ez most látszott,
hogy indokolt volt. A fák belül teljesen üregesek voltak.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a közmunkaprogramok elindultak, és szerencsére jól halad a
munka, az emberek jól dolgoznak. Az előző programok tapasztalatához képest sokkal jobb a
dolgozók hozzááIlása a munkához.

Nagy Noémi polgármester: Ha más észrevétel,javaslat, bejelentés nincs, megköszöni
mindenkinek

a

jelenlétet, a testületi ülést 15 óra 50 perckor bezéxja.
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