Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv
Készült: Mátételke Község Önkormányzat Képviselő- testülete 2017.
április
14 órakor megtartott üléséröli

25—én

(kedd)

Jelen vannak: Nagy Noémi polgármester, Mészáros Gabriella
aljegyző. Wágnerné
Piukovics Erika
alpolgármester, dr. Bednár Károly András, Pozsgainé Elek Erika és
Piukovics Mihályné képviselők

Nagy Noémi polgármester Megnyitja az ülést.
Köszönti Mészáros Gabriella aljegyzőt, köszönti a megjelent

képviselőket.

Megállapítja, hogy 5 képviselő — testületi tag vanjelen az ülésen, az ülés
határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőnekjavasolja Wágnerné Piukovics Erika alpolgármestert.
Más személyre javaslat, észrevétel nem érkezett, ezért
a polgámtester szavazásra bocsájtja
a jegyzőkönyv hitelesítője're tett javaslatát.
A Képviselő — testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadja a
jegyzőkönyv hitelesítőiének személyét.
38/201 IV.25. M
J egyzőkönyv-hiteles

Határozat

Máte'telke Község Önkormányzat Képviselő- testülete
(továbbiakban
Képviselő — testület) úgy dönt, hogy a 2017. április 25-én a Képviselő
_

testületi ülésre Wágnerné Piukovics Erika alpolgármestert
jelöli ki

jegyzőkönyv—hitelesitőnek.

Nagy Noémi polgármester: Más napirendre javaslat nincs, ezért szavazásra
bocsájtja a
napirendi pontokra tett javaslatát.
A Képviselő — testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadja a
napirendi pontokat és a következő határozatot hozza:
39/2017. [IV.ZS. Mátételke k. öh.

Napirendi pontok tárgyalása

Határozat
Mátételke Község Önkormányzata a 2017. április
pontokat tárgyalja meg:
1.)

Beszámoló

a

Bács—Kiskun

Megyei

Kirendeltségének 2016. évi tevékenységéről

25—i

ülésen a következő napirendi

Katona József Könyvtár Mátétclkí

Előadó: Nagy Noémi polgármester

2.) Beszámoló a Bácsalmási Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és
Egységes Óvoda
Bölcsődéje Mátételki Tagóvodájának 20164 évi tevékenységéről
Előadó: Nagy Noémi polgármester

3.) Beszámoló a Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulládéklerákó Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsában a 2016. évben végzett tevékenységről
Előadó: Nagy Noémi polgármester
4.) Egyebek
1.

napirendi non!

Beszámoló

Bács-Kiskun
Megyei Katona
Kirendeltségénck 2016. évi tevékenységéről
a

József

Könyvtár

Mátétclki

Nagy Noémi golgármester: Az elkészül anyagot megkapta mindenki.
Van—e

kérdés, észrevételt hozzászólás az elhangzottakkal kapcsolatban?

További hozzászólás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja az előterjesztést.
A Képviselő

— testület egyhangúlag, 5
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozza:

40/2017. IV.25) Mátételke k.ii
Beszámoló a Bács-Kiskun
Megyei Katona
Kirendeltségénck 2016. évi tevékenységéről
H atá

József

Könyvtár

Mátétclki

roza!

Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bács-Kiskun
Megyei Katona József Könyvtár Mátétclki Kirendeltsége'nek 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
2. napirendi nont

Beszámoló a Bácsalmási Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes Óvoda
Bölcsődéje Mátételki Tagóvodájának 2016. évi tevékenységéről
Nagy Noémi polgármester: Az elkészül anyagot megkapta mindenki.
Van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás az elhangzottakkal kapcsolatban?
További hozzaszolas, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja az előterjesztést.
A Képviselő

testület egyhangúlag,
határozatot hozza:
—

5

igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő

41/2017. ! IV.25 ! Mátételke k.öh.
Beszámoló a Bácsalmási Kistérségi Többcélú
Társulás Óvodája és Egységes Óvoda Bölcsődéje
Mátételki
2016,
évi
Tagóvodájának

tevékenységéről

Határozat
Mátételke Község Önkormányzata Képviselo—testülete a Bácsalmási
Kistérse'gi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes Óvoda Bölcsödéje
Mátetelki Tago'vodájának 2016 évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
3. nagirendi pont

Beszámoló a Felső—Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsában a 2016. évben végzett tevékenységről
Nagy Noémi nolgármester: Az elkészül anyagot megkapta mindenki.
Van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás az elhangzottakkal kapcsolatban?
További hozzászólás, javaslat nincs, ezen szavazásra bocsájtja az előterjesztést.
A Képviselő — testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül következő
a

határozatot hozza:

42/2017. §IV.25) Mátételke k.öh.
Beszámoló a Felső-Bácskai Regionális

Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsában a 2016.
évben végzett tevékenységről

Határozat
Mátételke Község Önkormányzat Képviselő-testületei Nagy Noémi
polgármester a Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában a 2016. évben végzett
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős:
Nagy Noémi polgármester
4. nagirendi noni

Egyebek

Külterületi helyi közutak fejlesztése önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése pályázat konzorciumi megállapodás kiegészítése
VP6—7.2.1-7.4.1.2—16

Nagy Noémi golgármester: A héten kapott infomtációkat a pályázattal kapcsolatban.
Ezek alapján a ha a pályázati keretösszeg meghaladja a nettó 15 millió forintot, módosítani
szükséges a konzorciumi megállapodást, hogy a következő mondat belekerüljö ,,A
konzorciumi partnerek külön Ajánlatkéröke'nt járnak el, a közbeszerzési eljárások
lefolytatására minden konzorciumi panner külön jogosult". Ez a mondat lehetővé teszi,
hogy tagonként értendő a 15 millió forintos értékhatár. Ezek alapján az információk

alapján kéri a testületet, hogy a konzorciumi megállapodást, mely
ponttal egészítsék ki, melynek tartalma az idézett mondat.

8

pontból áll, egy 9.

A Képviselő — testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül következő
a
határozatot hozza:

43/2017. §IV.25[ Mátételke k.öh.

Külterületi helyi közutak
önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges
erő- és munkagépek beszerzése pályázat
konzorciumi megállapodás kiegészítése
VP6-7.2.1—7.4.1.2—16

fejlesztése

Határozat
Mátételke Község Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-742.l-7.4,l.2-16
Külterületi helyi közutak fejlesztése önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
pályázaton a Támogatási kérelem benyújtásához a 13/20l7.(l.31.) Mátételke k.
ölt. határozattal elfogadott, Csike'ria Községi Önkormányzattal k" ött
konzorciumí szerződést az alább 9. ponttal egészíti ki: ,,9. A konzorciumi
partnerek külön Ajánlatke'rőként járnak el, a közbeszerzési eljárások
lefolytatására minden konzorciumi partner külön jogosult.",
Megbízza a polgármestert a szükséges teendők elvégzésével.
Nagy Noémi polgármester: Van-e valakinek bejf'entení valója. kérdése, észrevétele az
egyebek keretében?

Wágnerné Piukovics Erika alpolgármester: Szeretné tájékoztatni a képviselőket, hogy
az óvodás szülök bálja jól sikerült. Körülbelül 60 fő vett részt a bálon, ahol
nagyon jó volt
a hangulat, Az ovi számára pénzt is gyüjtöttek, l40.000.— Ft jött össze. Köszöni az
önkormányzat által nyújtott segítséget a szervezésben.

Nag Noémi polgármester: Felkéri Pozsgainé Elek Erikát, hogy a közfoglalkoztatás
jelenlegi helyzetéről számoljon be,
Pozsgainé Elek Erika képviselő: A munka szépen halad, a veteményezéssel lassan készen
lesznek, Az időjárás eddig nem volt kedvező, de reméli, hogy most már szép idő lesz. Az
idei évre sok vetőmag termelést vállaltak.
Nagy Noémi polgármester: Mivel észrevétel, javaslat, bejelentés nincs, megköszöni
mindenkinek a jelenlétet, a testületi ülést 14 óra 40 perckor bezárja.
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Nagy Noémi
polgármester

Patocskai Ibolya
jegyző távollétében

WC

_

i

Wbágnetné P(L kovics Erika
0

jegyzőkönyv hitelesítő
4

—

_
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Mészáros Gabriella
aljegyző

