
Mátételke Köz§ég Önkormányzata Képvi§elő-te§tület€

JegIzőkönl,v

Kószült: Mátételke Község ÖnJ<ormányzat KópYjselő- testtilete 2016 szeptember 27-én
(kedd) 14 órakor nregtafiott iiléséIől

Jelen vannak: Nag,v Noéni polgámestel, NIészaros Gabriella aljegyző. Wágnerné
PiLtkovics Erika alpolgármestel, Pozsgainé Elek Erika és Piukovics \,Iihályné képviselők

Igazoltan távolI dI Bednár Károly András képvisc]ő

Nagy Noémi poleárrnester Megllyitja aZ ülést,
Kösztjnti Mészáros Gabriella aljegyzőt. köszönti a medelent képviselőket.

Mcgáiiapítja. hog_,i 3 képviseló - testületi tag van.ielen aZ iilésen, aZ úlés hatfuozatképes
Jegyzőkdn,v! hite]esítónek javasolja Pozsgainé Elek Erika kópviseJőt.
N4ás szeméLl.re javaslat, észrel,étc] nen] érkezett, ezéft a po]gármester szavazásra bocsájtja
a jeg),Zőkön_\.v hitelesítőjére tett.javaslatát
A Képviselő tesület 4 igen szavazattal, tartózkodás és cllenszavazat nólkül elfogadja a
jeg},Zőkdn,vv hitelesítójének személ,vét,

65/20l6, (Ix.27.) Mátételke k.öh.
Jeg,vzőkönlv-hitelesítő kij elölése

Határozat

\4átótclke KöZség Önl(ormán}zat Képviseló- testúlete (továbbiakban
Képl,iselő tcstület) úgy dönl, hog_Y a 2016 s7cptcmbel 27-én a
Képviselő testületi ülésre Pozsgainé E]ek Erika képviselőt jelöli ki
j egyzőkönvr,-hitelesítőnek,

Nagt Noémi Dolgárme§ter: Más napirendre javaslat nülcs. eZéfi szavazásra bocsájtja a
meüvóban k iadott napilendi pontoka tett javaslatát,

^ 
KépYlselő - testtilet,1 igen szavMattal, tanózkodás és ellenszavaza1 nélkűl elfogadja a

napirendi pot,]tokat és a kö\,etkező hat.fuozatot hozzaI

66/201ó. íIx.27.) Mátótelke k. öh.
Napirendi pontok tárgl,alása

Hatáíoz^t

Málételkc KöZség Önkormányzala a 2016. szeptenber 27-i ülésen a kövctkcző Dapiren(]i
pontokat táIgyalja megI

1.) Tájékoztató a 2016. óvi I. félé}, gazdálkodá§áról
Előadó: Nagy Noémi polgárnester

2.) RendkívüIi önkormányzati támogatás iránti kérelem beadá§a
Előadó: Nagy Noémi polgátmester



3.) Bursa Hungarica Felsóoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi
pályázati kiírá§a
Előadó: Nag.v Noémi polgámester

,l.) A temetőkről és a temetkezési §zolgáltatásokró| §zóró 7l200I. (IY.24.)
önkormány-zati rendelet módo§ítá§a
Előadó: Nagy Noénri po]gármester

5.) Eglebek

1.napirendi pont

Tájékoztató a 2016. évi I. félév gazdálkodásáról

Nagv Noémi polgármester: Az clkészült zrnyagot nlhdeDki megkapta

Van-e kérdés. észrevótel, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban?

']-o!ábbi hozzászólás. j avaslat ninos. ezért szaYazásra bocsájtia az előterjesztést

A Képvlselő - testüle| eg}hangúlag. 4 igen szavazatta1, ellensza\,azat nélkül a következő
l]atitozatot hozza:

67l20l6. llx.27.I Mátéte]ke k.öh_
2016, évi I. fólévi gazdálkodás

H^tároz^t

Mátételke KöZség Ö|lrolmányzat Kópviselő-testülete ú$, dönt, hogy a 2016.
él,i I. félévi gazdáIkodáslói szóló tájékoáatásl elli]gadia.

Haxáridő | azonnal
Feielős: Nagy Noémi polgfumes|el

Hatfuozatról értesi I l. polgánnester
2 j eg_vző

3 pénzügyi üi

2. naDirendi Dont

Rendkívüli önkormányzati támogatá§ iránti kérelem beadása

Na91, Noémi Dolgármester: Az elkészüh an}agot lllilldenki megkapta,

Van-c kérdés. észrer,éte|, hozzászólás az előleiesztéssel kapcsolatban?

Tor,ábbi hozzászólás. j avaslat nincs. ezért szavazásra bocsájtja aZ előterjesztést,

A Képviselő testlilet egyhangúlag. 4 igcn szavMattal, ellenszavazat nélkül a kövctkező
hatiíozatot hozza:



68/2016. (IX.27.') Mátételke k,öh.
Rendkíyüli önkormányzati támogatá§i pál!ázat - 2016

Határoz^l

Mátételke kijzség Önkorn' ányzatának Képviselő-testülete úg} dönt. hog}
pál.vázatot n"vújt be - a Belügyminisztérium és a NemzetgMdasági
Minisztériun által meghirdetett pál,vázat és Magyarország 2016 évi központi
költségvetéséről szóló2015,éviC tdnény 3, melléklet l 7 pontésaIII 1.

pontjai alapján rcndkívüli önkomáDyzati támogatásra l,issza nem lé tendő
támogatás tblrnáiában.

Határidő: azonnal

Fclelős: Nagy Noénri polgámlcster

^ 
határoZatróL énesül:

- kiYonattal: 1 Nagy Noémi polgfumestel
2, Patoc,kri lbulra jepvzö
3, gazdálkodási

3. napirendi pont

Bursa Hungarica Felsóoktátá§i Önkormányzati
kiírása

Ösztöndíjrcndszer 20l7. évi pályázati

NagY Noémi Dolgármesteri Az elkészült anyagot mirrdenki megkapta,

Van-e kérdés. észrevéte1. hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatbm?

Tol,ábbi hozzászólás. .iavas lat nincs. czófi szavazásra bocsájtja az clőterjesztést

'\ Képvisclő testiilet egyhangúlag.4 igen szavazattal. ellenszavazat nélkü] a következő
határozatot hozzaI

69/2016. (IX.27.) Mátételke k.öh.
Bur§a Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
c)sztöndíirendszer 2017. é},i pálYázari kiírá§a

Határozat

I l Mátótelke KöZség Önkormán}Zatlínak Képviselő-teslülete (a 1ovábbiakban:
KépYiselő-testület) elfogadja a határozat nellékletét képező, a Bursa Hungifica
Önkományzati Ösztöndíjrendszer 2017 óvi fordulójához való csatlakozásáról.
valamint az elektroniklls adatbázis használatáról szó]ó nvr]atkozatot ós fc]hata]nrazza
a polBármestert a nyllatkozat aliiíIására

2,1 A Képviseiő{estúlet a tánogatásra 100.000 Ft keretösszeget biztosít a 2017
évi költségvetésében.

3.1 A Képviselő-testület a pá]yliatot kiírja és a hat.lroza| lnel]ékletét képezd
pályázati felhí\,ást a Bácsalmási KöZös Önlrományzati Hivatal \4átételki
Kirendeli.ége l, ird e loLa b ld- án kö//é Le../i



Határidő: l / pont esetébe11 2016, októbel3.
2,/ pont esctében| 2017, ér,i költségvetés tervezése
3,/ pont esetébeni 2016, október 4

Felelősl Nagl, Noémi polgármester

A határozatról átcsülI
- ki\onattal: l Nagy Noéml polgfumester

2 Pat,,c.\.li Tholl r je!) zö
3. gazdálkodáS

,l. naDirendi pont

A temetők]:ől és á t€m€tkezé§i §zolgáltatásokról szóló 712001. (Iv.21,) önkormányzati
rendeleí módosításr

Na§ Noémi Dolgárme§ter: AZ előző testiileti úlésen megbeszélteknek megfelelően
clkészült a rendclet-tervezel,

Van-c kérdés. észrevétcl. l,tozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban?

Iovábbi hozzászólás. j avaslat nincs. ezórt szavazásra bocsájtja aZ elóteIJesztést,

A Képviselő rcsület egyhangúlag, 4 szavazaltal. ellenszavazat és tartózkodás nélkü1 a
nellék]ct szerint megalkotja a tcmetőkről és a temetkezési szo|gáltatásokról szóló
7l200l. (IV.21-) önkormánizati rendelet módosításáról szóló 12|20I6.(IX.29,)
önkormányzáti rendeletét.
(a rcndelet mellékclve)

5. naDirendi pont

Egycbek

Nagl Noémi polgármester: Megkérdezi a kép\ise]őket van-e va]akinek kérdése,
észrcvétele, bejelenteni valója az egyebek keretében?

]Víivel észrevétel, javaslat. beje]entés njncs. ncgköszöni mindenkinek a .ielenlótct. a
testületi ülóst 14 óra 15 pcrckor bezárja

Ktnf

L,,!y..,*__
Nag__v Noémi

polgánnester
Patocskai Ibo]ya

ieg_vző távol1étében

\*"\.C_- aifu{-
N,'íés7áros Gabri'ella

alj eg_vző


