Mátétclke Község Önkormányzata Képviselő-te§tülete

Jegl)zőköllvv
Készült: Mátéte]kc Község Öniormányzat Képvisclő- testülete 2017, augusztus l5-en (kedd)
]4 órakol megtartott rcndkívüli üléséről
Jelen vannak: Nagy Noérrri polgármester, MésZálos Cabriella aljegl.ző, Wágncnré Ptrtkovics
Erika a]polgámestel. Pozsgairré EJek Erika és Piukovics Mihál),né képviselők
lgazoltan távoll dr, Beclnár Károly András képliseló

Nagl.Noómi Dolgárme§ter Megnyitja aZ iilést,
Köszönti MósZáIos Gabrie]]a aljeg,Yzőt, köszönti

a tnegjelent

képviselőket

Megállapítja. hog_v 4 képviselő testületi tag Yanje]en a7 üléscn. aZ ülós hatálozatképes.
Jegyzókön_rl litelesítiinek javasolja Wágnemé Piukovics Erika alpolgártncstefi képvlselőt,
\{ás szelnóllre 1avaslat. észre\,ételncm á,kezett, ezért a polgármester szavazásra bocsájtja a
jegvzökönl l hitclesitcijer< lÉll j.\ asldl;l.
A Képviselő testülct 3 igen sza\azatla]. taftóZkodás és c]lcns7avazat nélktil elfogadja a
icgyzőkönyv hitelesítőjénck s7er!élyét
73/2017. (VIII.15.) Mátételke k.öh.
Jeg_vzókön-w-hiteIesítő kiielölése

I{atározat

Mátételke KöZsóg Ölr!.onnfur_Yzat Képviselő- testü]ete (továbbiakban
Képviselő

-

testü]et) úgy dönt, hog,v a 2017, augrrszlus 15-én a Képvisclő

testiileti iilésre Wágnerné Piukovics |rika alpolgánnesleí jelöli ki

jcgyzőköny\

{itelesítőnek

Nag}, Noémi Dolgáfmester: Más napircndle javaslat nincs. ezén sza\azá\ril hocsajtjo a
napirendi pontokra tctt javaslatát
A Kópviselő - testülct 3 igen szavazatta]. tartóZkodás és ell nszava7at nélkiil elfogadja a
napilcndi ponlokat és a követkcző határozatot hozza:
7,1/2017. (]/III.15.)

Mátótclkc
Napirendi pontok tárgyalása

k

öh

Haláro7,^t
Nlátételke Község Öntonnárryzata a 2017 augusztlts 15-i úlésena következő rrapirenrJi
pontokat tárg),a]j a meg:

1.) Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás

Előadó: Nag_v Noómi polgfumester

ol1osi ügyclct gópjárnrű beszerzósének támogatása

2.) l}ácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás társülá§i lnegállapodásánakmódo§itá§a

Előadó: Nagy Noémi polgánnestel

3.) Támogatási igény betrytljtá§a települó§i önkormányzafok §zociáli§ célútiizelőanyag
vásárlóshoz kapc§olódó kiegészítő támogatá§ár8
Elóadó: Nagy Noémi polgármester

4.) Támogaíási igény benyújása
fejle§ztéseinek támogrtására
Előadó: Nagy Noémi polgármester
5.)

1,

a

Ki§települó§i önkormányz8tok

a|ac§ony ö§sz€gú

Egyebek

!aDirendi Dont
orvosi üs/el€t gépjámű bcszclzó§én€k íámogatá§.

BácselDrás Ki§térségi Többcé|ú Tár§u|á§

Nagv Noémi Dolqárme§teri Az elkészül anyagot ]n9gkapta mindenki,
van-e kérdés,észíevótel, hozzászóIás az anyaggal kapcsolatban?
'Ibvábbi hozzászólás,

j

avaslat nincs, ezért s:zavazÁsra bocsájtja az előterjesáést,

A

Képviselő - tesűlet cslb8ígúlag_ 4 igen sz.Lva/AttAl, ellcn§zavazat [élkül a követke7,ő
haLáIozatot hozzü
75/20t 7.

(VIILl5,) Mátétclkc köh.

Bác§.lmás Kistór§ógi Többcélú Társulás orvo§i
ügy€|et gópjármű b€§zeízésén€k támogatá§a

HgtííozAt

A

Mátétclke Község onkoínányzatá]lak Kép\isclő-tcstulete az orvosi ügyclct

gépjálTnii beszerzésónek lámogatására ]70 237 Ft-ot biztosít,
l.elhata]mazza a Polgárnresteft e szilkségcs intézkedések megtétclóre
ITatáridó:

20i7. 08.3 ].

Felelös: Nagy Noómi polgármester

A határozatól értesül:
- kiVonattalI

] Nagy Noémi Polgármestel

2, Patocskai Ibolya

j

cgyzó

3. Prikidánovics Anta] o§ztál}rr'ezctó

4. Bácsalmás KistérségiTöbbcéhl 1ársulás

2.

neDirendi Dont

Bic§almás Kistér§égi Többcélú Tár§ulás tÁr§ulási megállapodásának

módosítÁ§a

Nagv Noémi nolgármester: Az clkésztill beszámoló kjadásra keíült, nindenki megkapta,
van-e kérdés, és,4evétcl,hozzászólás

a

kiadott anyaggal kapcsolatban?

Torábbi hozztiszó lás, j avaslat írincs. ezeít s7Avazá9tabocsájí:a az előterj csztést.

A

Képviselő

-

testület egyhangúlag,4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő

11atárózaíoí hozza|

7612017. (vIl1.15.) Mátéte|ke k.öh.
Bácsrlmá§ KistéruégiTőbbcélú Tár§ulá§ társulási
megállapodásának módosíaásl

IIatározrt

A

Mátét§lke Közsóg Önkormányzátának Képvis§lő-testiilete a fclülvizsgált,
módosításokka] eg}séges szerkezetbe íbglalt Bácsalnás KisLérségiTöbbcélú Társu]ás
társu]ási lllegá]lapodását a hatáíozat mellékleLélképezii taúalomDlal 20]7. szeptember ]-i
hatálryal clfogadj a
Felhatalmazzaa Polgármestcrt asZiikségeS intézkedések me$éte]ére,

Határidő;

-

azonnal, illetYe

20]7 08

31

l:ele]ijs: Nag} Noénri polgfu esler

A haiáozatról étesiil,
- klvonaLtal:
1,

2

3.

NagyNoémi polgáImester
Patocskai lbolya jeg_Yzó

3.

Prikidfuovici Antal osztá]}\,ezető

,1,

Bácsalmás KistérségiTöbbcélíl TárSulás

naDirendi Dont

Támogatási igóny benyújtísa települési önkormányzatok szociális célútüzelőán_yag

Yásárlá§hoz

kapcsolódó kiegészítő támoga tására

Nagy Noémi Dolgármester: Az elkés7iil anyagot megkapta nindenld
Van-e kéIdés.és7revétel, hozzászólás az an},agga] kapcso]atban'/

További hozzászólás, javaslat nincs, ezért szavazásla bocsájtja az elótedesztést

A Képviselő tcsület

cgyhángúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavMat néIkül a kövctkcző

határ,ozatot hoZza:

7712017.

NIII.15.) Mátételke k.őh,

Támogntási igény ben],újtása települó§i
önkormán5.zatok szociális célútüzelőanyag

vásárlásához kapcsolódó

kiegészítő

támogatásár,a

Határozat

1,Málételke Község Önkormányzatának Képviselő{esülete a Belügynniszler
pályáZati kiírására Támogatási igény benyújtásáról döntött a tclcpiilési
önkom]án,vzatok szociális célú1üZelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
IamogJlá.:jrJ.
támogatás fajtája| kenény lombos tíizifa. az igónyclt mennYiség 102 m'.

A választott

2,A

Képviselő_testület vállalja a pálYáZatj kiílás 6. pontjában fog]aitakat, aZaZ. az
önkomiinyzat a szociá]is célútúZilában részesülőtől ellenszo]gáltatást ncn] kér.

3.

Mátételke Község Ön}ormányzatiinak a pályázat beadásához sziikséges l29 540.ötrerő a2017. évi költségvetés terhére miiködési bevéte]ekből - rendclkezésre á11.

F-t

Haláridij: 201 7, augusztus 25.
FelelősI Nagy Noémi polgfumester

4.

naDircndi Dont

Tárnogatási igény ben!újtása
fejlesztó§einek támogatására

a

Ki§települé§i önkormányzatok alacslInr

Nagr Noómi Dolgárme§ler: A,/ elkes7Li]l

a,])

c!ol m(gka|ld

ös§zegü

minden].i

Vall-e kérdés.észrevétel.hozzászólás az anyaggal kapcsolatban?
További hozzászólás. iavaslat Di1]cs, ezért szavazásra bocsájtja aZ c]ótc.iesáést,

A Képviseló

testtilet. egyhangúlag, 4
l]atáIoZatot hoZza:
7812017.

ó1II.15.) Mátótclke k,öh.

Támogatási igény benj.újaása
önkormányzatok
támogatására

alacsony ö§§zegű

a

igcn szavazattal, ellenszaYazat nélkül a következő

Ki§települési
fejlc§ztóscinck
Határozat

Önkorrnányzatának Képviselő-testüIete a A helyt
önkonnányzatokéfi felelős nTiniszter aZ állanháZtanáséft felelős mirlis7lctrcl
köZósen kjílt páIyázaítrra támogatási igén), bcn)ütásáról dönlött Kisteleptilési
öntormányzatok alacsony összegíi fejlesztéseinek támogatására.

1, Mátételke Község

2 A

Képvlselő-testület a fejleszéshez a 2017, évi saját milködési ber,ételeinek
terlréIe, a tarnogatási összeg 20 o/o-nak n'egfelelő összcget. azaz 250 000.- Ft
biZtosí1 önelijként.

3

Mátételke Község Önkormál,Zatának a pál},áZat bcadását a köZlemeiő
felújításala, ravatalozó építésórcj]]etve felújítására, temetőköZ]ekedési utak
építésére.
felúiítására alcélra kívánja bcadtri, ezen belül is temetőközlekedési utak
épílésére.

llatáridő | 2017 szeptember 7.
Felelősl Nag,v Noémi polgiílmestel

5.

naDircndi Dont

Eryebek

N8 v Noémi oolgármester: Tájékoztatja a képviselóket, hogy szeptembeí 21-23. között
Közfoglalkoztaási kiállítlí§ le§z, ahol Máíételke is helyet kapott, lehetöség le§z a
közfoglalkoziatá§i gogramok keretében termelt és készlt€tt értékelqtermények b€mutatá§ára.
Az orszá8o§ kiállítás elótt egy béttel Jáno§helmán l€§z ery megyei kiállítris, arrri íöpóbtinak is
beilük rnajd. Aszalt gyiimölcsöket, magokaq zöldségeket tervez vioni a kiállíLá§íe.
Van-e valakinek bejelenteni valója 8z eryebek k€retein

belü?

Mivel észrcvétel,javaslat, bejelentés nincs, megköszöni
üést l 4 óra 30 perckor bezírja"

mindenkinek a jelenláe! a test{lleti

Knf.
u,U^49 ud*'tNagy Noémi
polgáTmester

*P#[ír*k,.*
j§gyákönyv
hitete§ltó

