Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Jegvzőkönvv
Készüt Mátételke Község

Önkormányzat Képviselő- testülete 2017 . jarrufu 3 1-én (kedd)
14 órakor megtartott üléséről.

Jelen vannak: Nagy Noémi polgármester, Mészáros Gabriella aljegyző, Wágnemé
Piukovics Erika alpolgármester, dr. Bednar Karoly András, Pozsgainé Elek Erika és
Piukovics Mihályné képviselők

Nagy Noémi polgármester Megnyitja az ülést.
Köszönti Mészáros Gabriella aljegyzőt, köszönti a megjelent képviselőket.
Megállapítja, hogy 4 képviselő - testületi tag van jelen az ülésen, az ülós hatarozatképes.
Jegyzókönyw hitelesítőnek j avasolj a Pozsgainé Elek Erika képviselőt.
Más személyre javaslat, észrevételnem érkezett, ezért a polgármester szavazásra bocsájtja
a jegyzőkönyv hitelesítőjére tett javaslatát.
A Képviselő - testület 5 igen szavazaítal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a
jegyzókönyv hitelesítójének személyét.
10/2017. (I.31,) Mátételke köh,
Jegyzőkönyv-hite|esítő kij elölése

Határozat

Mátételke Község Önkormányzat Képviselő- testülete (továbbiakban
Képviselő - testület) úgy dönt, hogy a2017. január 31-én a Képviselő testületi ülésre Pozsgainé Elek Erika képviselőt jelöli ki jegyzókönlwhitelesítőnek.

Naw Noémi polgármester: Más

napirendre javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja a

napirendi pontokra tett javaslatát.
A Képviselő - tesület 5 igen szavazatlal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a
napirendi pontokat és a következő határozatothozza:

11/2017. (I.31.) Mátételke

k

Napirendi pontok tárryalása

öh.

Ilatározat
Mátételke Község ÖnkormányzaIa
pontokat tárgyalja meg:

a

2017. januén 31-i ülésen a következő napirendi

Javaslat a polgármester 2017. évi szabadságolási ütenrtervének jóváhagyására
Elóadó: Nagy Noémi polgármester
1,)

2.) VP 6-1.2.1-1.4.1,2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése pá|yázat
Előadó: Nagy Noémi polgarmester

3.) Törvényességi felhívás egészségügyi tárryú rendeletre

Előadó: Nagy Noémi polgármester

4.) Háziorvosi körzetek

meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet

feIülvizsgálata
Előadó: Nagy Noémi polgármester

5.) Szándéknyilatkozat a Mátételke be|terület

324ll hrsz-ú ingatlan megvásárlásához

Előadó: Nagy Noémi polgármester
6.)

Egyebek

1,napirendi pont
Javaslat a polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
Nagv Noémi polgármester: Az elkészült anyag kiadásra került.
Van-e kérdés,észrevétel,hozzászólás az elhangzottd,kal kapcsolatban?

További hozzászőlás, jayaslat nincs, ezéíszayazásra bocsájtja a kérdést.

A Képviselő - testiilet egyhangúlag, 5 igen szavazatta|, ellenszavazaí nélkül a következó
hatáLrozaíothozza:

12l2017. (I.31.) Mátételke k.öh.
Javaslat a polgármester 2017. év| szabadságolási ütemtervének jóváhagyására

Határozat

Mátételke Község Önkorm inyzaíának Képviselő-testülete Nagy Noémi
polgrármester 2017, évi szabadságolási ütemtervét a jegyzőkönyv mellékletét
képező előte|esztésben foglaltak szerint jóváhagyj a.
Hataridó: folyamatos
Felelős pol gtirmester, j egyző

2.

napirendi pont

YP6-7.2.1-1.4.L 2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése pályázat

Nagy Noémi Dolgármester: A testiilet mar hozott döntést hozott arra vonatkozóan, hogy a
VP6-7 .2.I-7 .4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotj avításáho z, katbaníartásához sziikséges erő- és munkagépek
beszerzése pílyér;atikiírásra Mátételkével összefogva páIyázni fog. Akkor még abban
állapodtak meg, hogy a megvalósítás sorárr a geszori feladatokat Mátételke fogja ellátni.
Azonban úgy alakult, hogy nem tudjuk vállalni ezt a feladatot, ezért Csikériának kellene
2

bevállalni a gesztori feladatok végzését.Most kiderült, hogy vannak még olyan kérdések,
melyeket a haíározatnak tartalmaznia kell. Emiatt javasolja, hogy az ügyben már
meghozott két határozatot a testület vonja vissza, és hozzon egy olyan határozatot, amiben
minden kötelező tartalmi eIem benne van.
Van-e kérdés.észrevétel,hozzászőlás az elhangzottakkal kapcsolatban?

További hozzászóIás, javaslat nincs, ezéríszavazásra bocsájtja a kérdést.

A Képviselő -

testület eryhangúlag, 5 igen szavazattal. ellenszavazat nélkül az következő
haLározatol hozza:

13/2017. (I.31,) Mátételke k.öh.
10112016. (X[.13.) Mátételke k.öh. és 612017.(L03.)
Mátételke k.öh. határozatok visszayonása, döntés a

Külterületi helyi közutak
fejlesztése önkormányzati utak kezeléséhez,
YP6-7.2.1-7.4.1.2-16

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erővaló
részvételről

és munkagépek beszerzése pályázaton

Határozat
1.) Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviseló-testület) 101/2016.(XII.13.) Mátételke k.öh. és 612017,(1.03.)
Mátételke k.öh. számú határozatokat visszavonja.

A

a YP6-7 .2.1-7 .4. l .2- 6 Külterületi helyi közutak
fejlesztése önkormiinyzati utak kezeléséhez,állapotjavitásához,
2.)

Képviselő-testület

1

karbantartásához sziikséges eró- és munkagépek beszerzése pályéaaton valő
részvétellel egyetért, támogatja azt. A pályázat keretében a 2. célterület:
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantaríásához
szükséges eró- és munkagépek beszerzésére kíván pályázatot benyújtani. A
pá|yázat megvalósítása a Mátételke, belterület 251 hrsz-ú, Kossuth u.2. szám
alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant érinti.

3.) A Képviselő{estület a Csikéria Községi Önkormányzattal kötendó
Konzorciumi együttmííködési megállapodást elfogadja, és hozzájárul alÁoz,
hogy a gesztori feladatokat Csikéria Községi Önkormányzata lássa el.

4.) A Képviselő-testület a pályázaí beadásához szükséges 5 %o önerőt a 20|7
évi tartalék terhére biaosítja.
Megbízza Nagy Noémi polgármester1 a szükséges teendők eIlátásával.

3.

napirendi pont

Törvényességi felhívás egészségüryi tárgyú rendeletre

Nagv Noémi polgármester: Az elkészült anyag kiadásra került.
Van-e kérdés,észrevétel,hozzászó|ás az elhangzottakkal kapcsolatban?

További hozzászőIás, javaslat nincs, ezéítszayazásía bocsájtja a kérdést.

A Képviselő - testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következó

haíározaíot |tozza,.

14120l7. (I.31.) Mátételke k.öh.
Törvényességi felhivás

Halározat
Mátételke Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal BKB/001/54i5-112016. számú törvényességi felhívásában
foglaltakat megvizsgálta, azzal egyeíérí.Felülvizsgálja, és megfelelően
módosítja a házior-vosi körzetek meghatározásáró| szőIő 512002.(Y.24.)
rendeletét. Gondoskodik az elfogadott rendeletnek a község honlapjan,
valamint a Nemzeti Jogszabáll.tar felületén való megjelenéséről.
Megbízza a polgármestert, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt
táj ékoztassa döntéséról.
Felelős: Nagy Noémi polgármester
Határidő: azonnal

4.

napirendi pont

Háziorvosi körzetek meghatározásáről szóló önkormányzati

rendelet fe|ü|vizsgálata

Nagv Noémi polgármester: Az elkészült anyag kiadásra került.
Van-e kérdés,észrevétel,hozzászőIás az elhangzottakkal kapcsolatban?

További hozzászólás, javaslat nincs, ezéll szayazásra bocsájtja a kérdést.

A Képviselő -

testület egyhangúlag, 5 szavazaííal, ellenszayazat és tartózkodás nélkül a
melléklet szerint megalkotia Mátételke Községi Onkormányzat Képviselő-testületének
a háziorvosi körzet meghatározásáról szőló 512002. (V.24.) önkormányzati rendelet
módosításá ról szőló 1 l 2017.(IL 1.) önkormányzati rendeletét.
(a rendelet mellékelve)

5.

napirendi pont

Szándéknyilatkozat a Mátételke belterület 324l1 hrsz-ú ingatlan megvásárlásához
Nagy Noémi polgármester: Az ingatlan megvásárlását már régóta tervezi a testület. Most
végre sikerült megegyezésre jutni, a vételár 3.300.000.- Ft, melyet a költségvetés saját
bevételeiből tud biztosítani az önkormányzaíVan-e kérdés,észrevétel,hozzászőlás az elhangzottakkal kapcsolatban?

További hozzászóIás, javaslat nincs, ezétl szavazásra bocsájtja a kérdést.

A Képviseló - testület egyhangúlag, 5 igen szavazaílal, el|enszavazaí nélkül a következő
határozatothozza:

15/2017. fl.31.) Mátételke k.öh.
Mátételke belterü|et 32411. hrsz-ű, Petőfi
u. 10. szám alatti ingatlan megvásárlása

Határozat
Mátételke Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy hataroz, hogy
a Mátételke Petőfi u. 10. szám alatti, Mátételke belterület 32411 hrsz.-ű
ingatlant 3.300.000.- Fí, azaz Hárommillió-hrfuomszr2e zer Ft vételíxérta
20I'7. évi költségvetés saját bevétel terhére megvásarolja a későbbi
önkormányzat
közfog|alkozíatás ferurtartása, biaosítása,

és az

önfenntartása érdekében,
Megbízza a po\gármestert a szükséges teendők elvégzésével.

Hatátidő: azonnal
Felelős: Nagy Noémi polgármester

6.

napirendi pont

Eryebek
Nagy Noémi polgárnester: Van-e valakinek bejelenteni valója, kérdése,észrevétele
egyebek keretében?

Mivel

észrevétel,javaslat, bejelentés nincs, megköszöni
testületi ülést 14 őra 40 perckor bezarja.

mindenkinek a jelenlétet,

Kmt

;l".r_t: g:§_____
Nagy Noémi

Patocskai Ibolya
jegyző távollétében

polgármester

'/.,'f,,, l,
j

Pozsgainé Elek Erika
egyzőkönyv hitelesítő

