
Mátal.u(eKii6és Önko.nlnyzala Kór,li§gló_testül€te

J.2rzőtúh9,

E44i!!] Máiét lté Kó6éc Önlományzat Képviseló_ teíülele 20 l 6, fcbruir 2] _án (t.dd) l4
óE}or mcgidíoü ülésúól,

J9!!!j4!g!: Nagy Noéni polgámester, Mésziios Gabriella alje8}zó, wágnené Piükovics
Enka alpol8ámesl*. dl. Bednár Kárcly András. Piutovics MiMlyóé és Pó^8ainé Elek EIik3

y!ct]g!g!é!!é Doh y Vcl.nü t/Ldlto.Isl üJjnle/o

Naw NoéDi Dolliíme§ler Megnyit. az ülésl,
Köszónti Mészrbs Gab.iella alje8yzói. kószöili a hegiele képyislókel,

Megállapi§a. hogy 5 képvi*lö iestúle la! vanjelen az ülésm. ü ülés ilairoz&épes,
Jegyzókönyv hilelesitónek jávasólja WáBremé Piukovics Erika alpol8ámesleí,
Más szeDélyie jalasla! éwvélel nem érkezefi, úéí a F.lg]ám*b savaam bosájüa a
jegyzókönya hnebsítójére ten javaslaiái,
A Képviseló rcstület 5 iecn szavDlt,], lúóz]odns és ellengav@t nélkül elfosadja a
j egyákö n yI hnelesiój ének szen élrá,

10,2016. íll. 23.1 Málételke köh.
Jcg§zóLönw_hilelcslió kij.|ö|&e

Hrtíroz,l

Máláelte Kózséc Önkománlzl Képviseló_ teslülele (rovábbiákbá!
KépYiseló - teíülc' ljgy dönt, hogy a 2016, február 2]_án a Képviseló _
lestülcti ülés€ wágnemé Piukovics Erika alpolgáme§cri jelöli ki
je3yzókOnr! hilelesító.ek,

&E_.N9éd__EÚÓI!E§E!: Más napileid€ javalal íincs, ezéí szalzÍga bocsájija a
ncghivóban kiádolt napircndi po ólJa tetljaY6]!1á1,
A Képvi§ló tesiúlei 5 igcn szavúaíll, t rlózkodás és ellemzvúai néidl elfóB.d.já á
úpiÉndi pontokal és a kóve&ező haláb^lot \oüa:

111016, (11.23.) Mátétglk€ k, öh,
N,pirendiDonrok( jq.-.lá§a

Mátételke Köaéa onkományzata a 2016, fcbruái 2j i űlésfu a köV.üezó napüendi ponlokal

l.) 20l5, úvi lólt§*v€tés hódosiiág
Elóadó: Na8y Noémi polAám.std



2,) Márit Út l<özh.szllt E§csílethcz lórranó 6atl*ozá6ról
Elóadó] Nagy Noéni polgánester

3,) Bészámoló iol.nló§ t Bícstlnás Ónkormánrz,ii Tú2olló Ptbn$nok§íg 2015. évi

Elóadó: Na8y Noémi !úlgámester

1.naDií.ndiDont

2015. éti kólls€vcró§ nódmirns.

Nra Noémi Dokárncsr.r] Az elkészüh fuya3ót. a r€ndejet tBez|et mindenki nes}apla,
Meg}éri Dohány Mclinda güdrllrodási olyintéál. hogy u elóleijesztés lartalmáól, a tiadoit
iiblától a képvi*lók€i tijékofusg,

Dobint M.linda glzdnkodási üainté,d] Köszónii a képvnelótet, Ez a 2015. évi
költségvelés ulolsó nodosiiLs9. nel, a ztslhadó1 elózi neg. A teljesilésebez kell
igazihi ú elóirán}zalokat.

N'ry Noani íol!|irm6t€r: van_e téidés, ésmvétel, hoz|rszólás 2 előleiesíésFl

További hozágólás, javasllt nin6. ezéí sza\ aáyá be9{jlja u elólújeMésl,

Á Képvheló Eslület eeyhangúlag. 5 s2av%tlal. éllenszavual és |artózkodás nélkül a
nelléklet szen nesaltotja Mitélelke Kóz§ég Önkorb{nyzatr Képvteló_(6tiil.tének az
onkormáqzat 2015. évi költlésv€té§éról 9óló 22015. ([18,) rendele( DódosilísÁ.ól
§zóló2r016. 01.24,) ónkofu áíyzlti rendeleiér.

2,n.DireídiDont

Mjriü Ut Kiizblsnú Egy6ülerhez tórténó csatl2kozásról

Nl§ Noóni Dol!árn6r.r: Kiadá§ia kcrllt !7 anyag. Mál kolábbe is vol1sá eíól, csak
utáóa me8akadt a folymi. Móí újIa kezdik a szeNers|. Javasolja, ho_qy a teleülés
csallakozon, Ki kell jelölni valakil, aki najd képviseli az ónkomÁnrzaioi

wáencrné Piukovi.5 Erika alDollimest€r: Javasolja, bogy á pólgiimeíer képlGelje,najd

\l§ NoiDi nolclrm..l.r \Jr e kéln,, e,/.\ele,, ho/ayol.\ U doeieVkJe,

lb!ábbi hoziszólás, javaslat niuN. ezéí szalazí;la besájija u dóielcs2tésl,

^ 
Képvi$ló tstülei c€},b.n!ú|Jg. 5 ipcb szveánal, .l]ensza!úl nélkül a kóveikezó

!2/2016. 111.23,) Márótdke l( öh.



Máíi! Ut Kózhaznú EEv6nkúct tó.ténó cs.tl,toz&ról

llglÁío'aí

|,l MJler . Kö/§es Ön}om}"álcnat Nep\.,elutítl€,e Ld
lo\ábbáloú Kep\nclo.|e!l!lel) leri leh.lelá á VánJ Ur Ko/heau
Egyesületbe (8200 vazpéfr, Házgyiri lti 7.. a lovábbiatbán:
Esyesüle0, inlézm ényi lagként;
2,) A Képviselórdület nyilalkozili hog} Málélelke Kó.ég
o ománrala teljs kő.ú képvi$leiét az Egyesületben Nagy Noémi
polgime§g üüa el, a n€sbíás visszavonÁsig é ényes,

Hlrindó: emal
i.1elós: Nagy Nóéni polg.inest€r

3.n.oircndinont

Bcsz{noló jelenlés a Bá§.lnás ÖíkomáIyzoti Tűzoltó Pamlcslok{:ic 2015, éyi

N.P Noéni DolEámcsier: Kiadá§a keiült ü ey!g, Mivel M myagbú a 2o1ó, é!i
kóh9gvelisü szerep€l ós abbú naeyobb óss2e8ú limogatásl igényelnek a iavalyinál, vigoni
a 2016, évi kdltségv€tést a önlomán}zai nár elfosadta, és abba d lálalyi mérlék kerúli
béáIliláJa java§olja. hogy a jelentés elfogldásáIól szóló haúloalbú döntenck mól is,
hogy a lavalyinil naByobb néitékl láúogalást ncn lüdnak biaosil i,
vm,e tardés. ésrcváeI. nózágólás az elót€úesaéssl kap.so]aiban?

További hozá9ól|is. jáWslat nins, újir szavazásR bocsájúa ü elóleíj*áésl,

A Képvi$ló tstijl€t eA/h.ngltlás. 5 iBen 9a!Mtta], eue62leal nélkút a köv€tkező

lJ20l6, alL!]-l Máiólelk.l 3h
Beuámoló t Bócsnln:ósi Ö.tormjnyali

E!tároat

l, Vá'de lc Ko/sr/ ÖntomrnJáknal lep\ .elo_rJjlet a Balsclnful
.)nkomán)/ali ,Jóho Paran"nol.áÉ 20'5 év. lev(len},eEclol úló
b€9ánolójÁi u e]ólerjesztés szerini elfogadja

' Makkl( l,ö/,es ÖrtsomJ)zúnJl Kép.iqlore,,ulc,- d Bd.$lmas|
onloíán}?a' lUo'lo P,l,ncsol\.á! 20|o,Pv, ko|,.ec!ú,el J.2ol5, eu
Linogaíási őssze8eel _ ]46 0oo Ft _ azonos.iszccgcl lánogatja,

Képviseló rcstülete ncgbíZ, a
l Bncsalnási onténles Tii2oltó

]./ Mátételke Kó2\ég Ónkomán}zaiánal
pol8ámeslen, hogy dón!éséól tájétozbsl

F.j.1ós: Nágy Noémi polgámesleí



4.htDircndinonr

.) Bócsllmísi Mcnró Alópltvjhy tíbogllási kéreh.

N,a Noémi Dol!órnBl.r: Áz alalitvány kéElnel nyijtott be, eszközfejlesziés lérnel
tánogatásl, A 20ló. évi költségvelésben 100,000,_ Fl van beállitva egyesúletek iámocaiásiiia,
J.wsotja, ho§/ 10,000,_ lt tánogaiást szavazon meg a lesriilcl, Az óffiagában nem nlgy
össz€g de ha a kistéBóei településet nind adnak lánogaiásl, akkor szélen üdnal najd idén
heszközóketvásárclni,Mceállrpodá§isfogna&körniaiámógátássálkápcsolalb.
vm . kéidés. ésmvétel, hózivólás 9z elh gbtlakkal kalcsolaúú?

További noz&Zjlin. ja!6lat niffs, üén szaveisa bocsájlja u elóieiFsztésl,

A Képviseló teslül€t eA/hznglilag, 5 igen savüattal, €llensza@l nélkiil a kővetkezö

l4lr016. írI.23,) Mátéielkc k. óh.
B!.9!lúí5i Menió AllpitY{íy t]úmog.tás,

H ároat

Mátételte Kózsés Ónkomiinyat Képvi*lóresülele a Bác§álmási Mentó
Alapitván 1 10,000,- Ft, az Ti?f,rr lt iánogaiásban résesiti a 20]6, évi
kőltséev.és terhéÉ,

felelós: Na8y Noóni polg]ámé§er
uaiindó] u omd

b) Márói.llü folp:irór EA..ü1.1 l,n.!,i,!§l

N.n Noéni Dolgán6t€.: A2 e8ycsüIet nyeí autól. melIy€l kapcsólalbán aonbanjelenlós
kiadásot vmal, Javsola. nogy 70 000,. !-1 úmogalí§t szvranat neg az egyesúlelnck,

vm e kérdés, é*évétel, tozzliszólí§ ü elheszonakkal kapc$lalban?

További üozá\zólns, javaslal nincs, ezén y?vúása bóBájtja az elótftjsziést.

A Kepviseló teslütei €§hang,lhg. 5 igen savüana]. ellen§zvuat .é]kijl a kövelkczó

lavr0r6, (II.23.i Mátó(elte L öh.
Mátét.lti Polsárór EA/csütr ámog,rása

Iltljrurlt

Mátételke Kö6é8 Ónkominyzt KépviselóresúleF a Málélc]ki
PolgíóI e8yesülci Fszére 70,000 _ Fl, azaz Hctvenezer ll láhog.tást
biáosi| o 2016. évi kdlisé8v.iós teúét



!$E_!9!E!_p9lEé!4§rrt: Még egy kéldés€ %Ein v:r]*zt t@ni a képvi9lóldl. Ki léri
papir alapon, és ki kéri .-úailben á rcstül€ti anyagot, sajnos vannak olyan mya8ot, nclyek
Mgyon úgy anyagot. és ezekel szftnc$s.bb l.nn. nyo alás relkül, intfreim keresztül

wdoéné Plukovic! ErikúlDolpáím6t€r: Neki me8felel, há i .m.l.n ú efuail cinérc

Porminé Elek Erik, kéDvbelö: vm email clne. ldlldhetik oda u any.got,

Piükovi§ Mihálv.é kéDvi§eló: Nincs eúail cíne, paPir alapon (€rúé ezulán

Di B..tnár K,irolv Ándr{§ kéDvileló: szinién pápn á]aIEn léIi, n€rl nincs

Nrn Noéni Dolqímest€r: szinim email_en kr3ri ú eyaíot,

Más bejelfuleni valója nirc§, M€skédezi a kéPviselókei m e valaldnek ké.dése ésnvéteI€,
b.jelent€ni valója ú egyebek kelelein belü?

Ha m|'l észúélel. jav6lai. bej.lenlés nincs, megkószóni mindenlióék a jelenlélel, a t€siúleii
ülésr 15 óÉ 15 perctor beá.ia,

:/

wág,"#dl}.ldE)ú


