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órakor megtartott üléséről.

Jelen vannak: Nagy Noémi polgármester, Patocskai Ibolya jegyző, Mészáros Gabriella aljegyző, dr.
Bednár Krároly András, Pozsgainé Elek Erika, Piukovics Mihályné és Wágnerné Piukovics Erika
képviselők, Szebellédi Imrénégazdálkodás i íjgyintéző.

Naw Noémi polgármester megnyitja az ülést.
Köszönti

Patocskai Ibolya jegyzót, Mészáros Gabriella aljegyzőt, köszönti

a megjelent képviselőket.

Megállapítja, hogy 4 képviselő - testületi tag van jelen az ülésen, az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja dr. Bednár Károly András képviselőt.

Más személyre javaslat, észrevételnem érkezett, ezért a polgármester szavazásra bocsájtja
egyzőkönyv hitelesítőj ére tett j avaslatát.
A Képviselő - testtilet 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazatnélkúlelfogadja
hitelesítőjének személyét.
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1/2015. (I.29.) Mátételke köh.
Jegyzőkönyv-hitelesítő kij elölése

a

jegyzőkönyv

f{atár ozat

Mátételke Község Önkormányzat Képviselő- testülete (továbbiakban Képviselő testület) úgy dönt, hogy a 2015. január 29-én a Képviselö - testiileti ülésre dr,
Bednár Károly András képviselőt jelöli ki jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Naw Noémi polgármester: Más

napirendre javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájda a meghívóban
kiadott napirendi pontokra tett javaslaát.
A Képviselő - testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazatnélkúl elfogadja a napirendi
pontokat és a követke ző határozatot hazza:
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2/2015. (I.29.) Mátételke k. öh.
Napirendi pontok tárgyalása

flatár ozat

Mátételke Község Önkormányzata a2015.január 29-i ülésen a következő napirendi pontokat tárgyalja
meg:
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokvégrehajtásáról
intézkedésekről
Előadó: Nagy Noémi polgármester

és a két ülés között

végzettíőbb

2.) Mátételke Község Önkormán yzatának2015. évi költségvetése I. fordulós tárgyalás

Elóadó: Nagy Noémi polgármester

3.) Mátételke Község Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása

Előadó: Patocskai Ibolya jegyző

4.) Atervezés alatt áIló 2015. évi közfoglalkozatási

programokról tájékoztatás

Előadó: Nagy Noémi polgármester

5.) Egyebek

1.napirendi pont
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között

végzett főbb

intézkedésekről

Nagy Noémi polgármester: Lejárt határidejű batározat most nem volt.
keretében kíván szólni.

A

többiről az egyebek

Kérdés,észrevételvan-e?
Mivel nem volt, a képviselők atájékoztatást egyhangúlag tudomásul vették.

2.napirendi nont
Mátételke Község Önkormányzatának20lS.

Nagv Noémi polgármester;
úgy intézőt,

se

Az

évi költségvetése I. fordulós tárgyalás

anyag kiadásra került. Felkéri Szebellédi Imrénégazdálkodási

gítsen áttekinteni az any agot.

a költségvetést két
fordulóban tárgyalják. Az előterjesáésben igyekezett minden fontos kérdésrekitérni. Részletesen
elmagyaréaza a kiadott táblázatok tartalmát. Tájékoztatja a képviselőket, hogy vannak olyan
számadatok, előirányzatok, melyek még változhatnak, azok még átdolgozásra fognak kerülni a
Szebellédi Imrénégazdálkodási ügyintéző: Több éves gyakorlat, hogy

tervezetben.

dr. Bednár Károlv András képviselő: Jól emlékszik,hogy a költségvetés végösszege kevesebb, mint
atavalyi évben?

Nagv Noémi polgármester: Igen. Tavaly volt a költségvetésben tÁMOP-os program, ami nagy
összegű volt. Valószínűleg azideipályáuatok is emelni fogiák majd a végösszeget.
Határozatot kell hozni arról, hogy a 4. mellékleten szerep|ő 1.220.000.- Ft összeggel mit szeretne
kezdeni a képviselő-testület. Meg szeretne valósítani belőle valamit, vagy tartalékba helyezi.
Javasolja a tartalékba helyezést.
Tovább i hozzászőlás,

A Képviselő -
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testiilet egyhangúlag, 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül az következő határozatot
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2015. évre tewezett felhalmozási kiadások

1.

2.

Határozat

Mátételke Község Önkormány zatánakKépviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 20l5. évben az 1.220 e Ft felhalmozásra fordítható kiadást a
következő célokra használja fel: felhalmozási tartalékba helyezi.
Felhatalmaz za a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.

Nagv Noémi nolgármester: Javasolja továbbá, hogy mivel lehetnek még olyan előirányzatok, melyek
váltoáatnak, a rendelet tervezetét most ne fogadják el, majd a következő fordulóban.
További hozzászőlás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtj a az előterlesáést.

A Képviselő -

testiilet egyhangúlag,

hozza:
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5 szavazattal, ellenszavazat nélkül az következő határozatot
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Mátételke Község Önkormányzata 2015. évi
költségvetésének I. fordulós tárryalása

IJatár ozat
Mátételke község Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi

költségvetésénekI.

fordulós tárgyalásakor áttekintette az
Önkormányzat költségvetését és úgy dönt, a jelen ülésre elkésailt
tervezetet nem fogadja el, visszaadja átdolgozásra, megviirja, hogy a
pontos adatok átvezetésre kerüljenek a tervezeten.
Felkéri a polgármestert, hogy 2015. február 25-ig terjessze az
elkészült anyagot a testület elé.
Felelős: Nagy Noémi polgármester
Határidő: 2015. februar 25.
3.napirendi nont
Mátételke Község Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása
Patocskai Ibolva iegyző: Az anyag kiadásra került. Két kormányzati funkciót kell felvenni a listába,
emiatt szükséges a rendelet 3. mellékletének módosítása. A két kormányzati funkció a háziorvosi
ügyelet ellátása, és az ifiúság-egészségügyigondozás.
Nagv Noémi polgá rmester: Kö szöni a tájékoztatást,
Van-e kérdés,észrevétel,hozzásző|ás az előterjesztéssel kapcsolatban?
Tovább i hozzászőlás,

j

avasl at

n

inc s, ezért szav azásr a boc sáj tj a az

el

őterj

e

sztést.

A

Képviselő - testület egyhangúlag,5 szavazatlal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a melléklet
szerint megalkotja Mátételke Község Képviselő-testülete és Szer.vei Szervezeti és Működési
Szabályzatáről szóló 13/2014. (XI.25.) önkormányzati rendeletét módosíó ll20l5. (I.30.)
önkormányzati rendeletét.
(a rendelet mellékelve)

Nagy Noémi polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 2015. február 1. napjától

polgármesteri tisztségétÖállásban kívánja ellátni. Munkaviszonyát szünetelteti. Sajnos a kettőt eryütt
nem tudja megfelelően ellátni, igy válasrtás elé kényszerült. SZMSZ módosítására nincs szükség,
hiszen abban már fóállásúként szerepel a polgármester jogállása.

Van-e kérdés, észrevétel,hozzászőlás

bej elentésével kapc solatban?

További hozzászólás.javaslat nincs, ezért szavazásrabocsájtja bejelentését.
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Polgármesteri tisztség betöltése

Határozat
Mátételke Község Önkormanyzat Képviselő-testülete tudomásul

veszi a polgármester bejelentését, miszerint 2015. február

1

a polgármesteri tisáséget főállásban kívánja ellátni.
Tudomásul veszi továbbá azt is, hogy illetményétés
költségtérítését2015. február 1. napjától ennek megfelelően, a
Magyarország helyi Önkormányzatairől szőlő 2011. évi CLXXXIX. tv.
napjától

71. §-ában foglaltak alapján kapja.

4.napirendi pont

A tervezés alatt álló 2015. évi közfoglalkozatási programokról tájékoztatás
Nagy Noémi polgármester: A településen 3 közfoglalkoáatási programot terveznek.
Az első a Belvíz-elvezetési program, mely 5 fő bevonásával működne. Cél abelterületen avízelvezető
árkok, padkák karbantartása, vizelvezető árkok kialakitása a Hunyadi utcában, valamint két
járdaszakasz felújitása. Ez a betonlapok megigazitásával történne. Védőruha, védőital, cipő és kis
értékűtárgyi eszközök beszerzése van betervezve. Ennek a programnak a költségvetése várhatóan
4.042 eFt bér és járulékai, valamint907 eFt egyéb kiadás a tervek alapján.

A

második program a Mezőgazdasági munka-program, mely 10 fő segédmunkás, és 1 fő
adminisztrációs feladatokat ellátó bevonásával valósulna meg. Ez a program belterületen 17 kert,
továbbá a külterületi ftjldekkel együtt összesen 5,8 hektár művelésétjelenti. Fő tevékenység a zöldség
termesáés, de tervezik, próba jelleggel gyógy- és friszernövények, valamint gyümölcs termesztésétis.
Esővizes tartályok elhelyezésétis tervezik, melyekkel a locsolást lehetne megoldani. A programban
munkaruha, cipő, védőital, és kisebb tárgyi eszközökbeszerzése van beállíWa, valaminttervezik egy
olyan ideiglenes építményfelállítása, melyben rossz idő esetén is lehetne dolgozni, illetve termény
tárolására is alkalmas lenne. Ennek a programnak a költségvetése várhatóan 11.967 eFt bér és
járulékai, valamint 25 49 eFt eszközbeszerzés.

A

harmadik program a Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás, mely 1l fő bevonásával
valósulna meg, Cél lenne egy ökológiai bemutatásra alkalmas helyszín létrehozása, ahol különböző
növényekkel ismerkedhetnének a gyerekek. Tervemek aszalószekrények kialakítását, valamint apró
illatzsákok készítésétis a gyógynövények számára.
A régi fuzfás helyén családi pihenó- és főzőhely kialakítását teruezik, Elkészítéséhezfelhívást tervez,
melyben kérnéa lakosságot, hory családonként 1-I téglát adományozzanak a főzőhely kialakításához,
így mindenki jobban a magáénak éreznéa helyet.
A programban nagy értékűfaipari gépek beszerzése is tervezve van. Költségvetése várhatóan 11.513
eFt bér és járulékai, valamint 2.455 eFt egyéb kiadás.
Kérdésv an-e az elhan gzottakkal kapcsolatban?
További hozzászőlás, kérdésnincs, a Képviselő-testület atájékoztatást tudomásul vette.

5.napirendi pont
Egyebek

a) Százszorszépítild Egyesületh ez történő csatlakozás lehetősége

Nagv Noémi polgármester: Az anyagot mindenki megkapta.

A kezdeményezés a Naturparkokhoz hasonló. Bácsalmáson is volt szó
hasonló létrehozásától. Települések hozzák létre, értékeikmegosztása, terjesáése, védelme a cél.
Településeket, önkormányzatokat, vál|alkozásokat és magánszemélyeket fogna össze. Cél a
helyi értékekösszefogása, terjesáése, mely lehet természeti, épített, termelt, bármilyen érték.
Patocskai Ibolva iegvző:

Az ilyen összefogások, egyesületek talán könnyebben pályávhatnának bizonyos célok elérése
érdekében,de az egyesület tagjai is ajanlhatják értékeiket egymás között. Banyai Gábor
országgyűlési képviselő ttr ezt az összefogást igen nagy területen képzelte el, egészen Kecel,
Solwadkert vidékétől a Bácsalmási kistérségig.

dr. Bednár Károlv András képviselő: Ha csatlakozik az önkormányzat, nem fog ez gondot
okozni olyan értelemben, hogy a település a 6-os választókörzetben van, és az 5-ös

válasáókö

rzet országgyrilési képviselőj e kezdemény ezéséhezcsatlakozik?

Nagy Noémi polgármester: A víztározó és környéke egy olyan természeti értéklesz, melyet egy
ilyen egyesületben is lehet majd népszerűsíteni,és elegendő okot ad a csatlakozásra. Nem gondolja,
hogy ez problémát okozna.

Van-e

mé g

hozzászólás, kérdés,észrevétel a témáv al kapc solatban?

További hozzászőlás, javaslat nincs, ezért szav azásrabocsájtja az előterjesztést.

A Képviselő -

testiilet egyhangúlag,

hozza:

5 szavazattal, ellenszavazat nélkül az következő határozatot
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Határozat
l.

) Mátételke Község
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Önkormán yzaténak Képviselő-testülete eLhatározza,
gy csatlakozik a S zéaszorszépft ld Egyesülethez.

.) MátéteLke Kö zsé g

a

-te stül ete vál l alj a, ho gy
100. 000.- Ft., ,azaz százezer forint eryesületi tagdíjat a 2015. évi
Ö

nkorman y zaténak Képvi s e l ő

költségvetés terhére rendelkezésre bocsátja.

3.) Mátételke Község

Önkormányzaténak Képviselő-testülete a

Százszor szépftild E gyesület tew ezett alapszabályához módo sító j avaslatot

nem kívián benyújtani, az alapszabályt jelen előterjesztés 1. számú
melléklete szerint elfogadja.

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
szerkezetbe foglalt Alapszabály a|áírására.

Határidő:

1. pont esetén azonnal
2. pont esetén az előírt határidőre
3. pont esetén azonna|

egységes

4. pont

esetén a végleges Alapszabály megszövegezését

követően haladéktalanul

Felelős: Nugy Noémi polgármester

A

határ o zatr ől érte sül

:

- kivonattal:

1. Nagy Noémi polgármester
2. Patocskai Ibolya jegyző
3. gazdaságingyintéző
4. Százszorszépftild Egye sület
b) Horgásztó ügyének rendezése

Nagy Noémi polgármester: Több kérdésmerült fel a tóval kapcsolatban. Utána fog járni a tulajdoni
viszonyoknak, hogy tóként van-e nyilvántarMa, valamint hogy mi alapján hasznosítja a helyi
egyesület.

c) Fogorvosi szolgálat

Nagv Noémi polgármester: Többen is jelezték, hogy nincsenek megelégedve a fogorvossal. volt
olyan, akit fájó foggal elküldött, mert az előre bejelentkezett betegei mellett nem tudta fogadni.

Patocskai lbolva iegvző: Javasolja, hogy a polgr{rmester keresse fel fogorvost, és beszéljenek a
dologról éstisztánzák a kérdést.
Nagv Noémi polgármester:Egyeztefii

fog a doktorral egy időpontot.

d) Bácsalmási Tűzoltó Egyesület

Nagy Noémi polgármester: A Bácsalmási Tűzoltó Egyesület jeleáe, hogy nem kapták a2014. évre
megszavazott összeget. Az elmaradt összeget átutaltatia. A jövő héten lesz egy megbeszélés,ahol
szigoru elszámolást fognak kérni az egyesülettől.
e) Rostás

lldikó köztemetés ügye

Naw Noémi polgármester:

Sajnos a családban újabb haláleset történt. Klaudia lányuk vidéken hunyt
el. Rengeteg pénzbe kerül a hazaszállitás. Szeretrrének köáemetést kérni. Javasolja azonban, hogy
csak szigoruan a temetés költségét fizeti ki az önkormányzat, ahogy az előzőnél is,

A képviselők ezzel egyetértettek.
f) Györe Jánosnéékügye

Naw Noémi polgármester: Decemberben volt kint a hiáziorvossal, mert a körzeti megbízott jelezte,
hogy aggasztónak találja Györéék helyzetét. A háziorvos szerint az állapotuk nem volt rosszabb, mint
más alkalmakkor, A lakáskörülményeik nem jók. A problémát azzal prőbálja orvosolni, hogy amikor
szükség van rá, akkor élelmiszert kapnak. Az önkormányzatnak van burgonyája, hagymája, és abból
adnak nekik. Az eltelt időszak aztbizonyitja, hogy ez így működik.
g)

Helyi értéktár bizottság

Naw Noómi oolgármester: Az utóbbi időben

eg5rre több településröl hallottq hory a Helyi értéktrár
bizottságuk milyen jól működik. Szeretné ezért felkérni a Jogi és ügyrendi bizottságot, mely a
feladattal meg van bizva, hogy segítsen a helyi értékekösszegyűjtésében. Úry gondolja, hogy vannak
Mátételkének is olyan értékei,melyek megérdemlik a kitiintető figyelmet.

Ha más észrevétel,javasla| bejelentés nincs, megköszöni
őra20 perckor bezárja.
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