
Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-testüIete

Jegvzőkönvv

KészüIt: Mátételke Község Önkormányzat Képviselő- testülete 2015. június 5-én (péntek) 8 órakor
megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Nagy Noémi polgármester, Mészáros Gabriella allegyző, Pozsgainé Elek Erika,
Piukovics Mihályné és Wágnerné Piukovics Erika képviselők.

Igazoltan távol: dr. Bednár Károly András

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

Megállapítja, hogy 4 képviselő - testületi tag van jelen az ülésen, az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Piukovics Mihályné képviselőt.
Más személyre javaslat, észrevétel nem érkezett, ezért a polgármester szayazásra bocsájtja a
jegyzőkönyv hitelesítőjére tett javaslatát.
A Képviselő - testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a jegyzőkönyv
hitelesítőjének személyét.

36/2015. íVI.05.) Mátételke k.öh.
Jegyzőkönyv-hitelesítő kij elölése

Határ ozat

Mátételke Község Önkormányzat Képviselő- testiilete (továbbiakban Képviselő -
testület) úgy dönt, hogy a 2015. június 5-én a Képviselő - testiileti ülésre Piukovics
Mihályné képviselőt jelöli ki jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Nagy Noémi polgármester: Más napirendre javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja a meghívóban
kiadott napirendi pontokra tett javaslatát.
A Képviselő - testtilet 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a napirendi
pontokat és a követke ző határozatot hozza:

3712015. (VI.05.) Mátételke k. öh.
Napirendi pontok tárgyalása

IJatár ozai

Mátételke Község Önkormányzata a 2015.június 5-i ülésen a következő napirendi pontokat tárgyalla
meg:

1.) A Felső-Bácskai lvővíz Társulás társulási megáItapodásának módosítása
Előadó: Nagy Noémi polgármester

2.) Pályázat beadása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 2015.
elnevezésű pá|y ázat benyúj tása

Előadó: Nagy Noémi polgármester

3 Útkezelői bozzájáralás megadása



Előadó: Nagy Noémi polgármester

4.) Bgyebek

1.napirendi pont

A Felső-Bácskai lvóvíz Társulás társulási megállapodásának módosítása

Nagv Noémi polgármester: Az anyag kiadásra került. Sajnos időben nem került be testület elé, de
most pótlásra kerül. Van-e kérdés, észrevétel azanyaggal kapcsolatban?

Kérdés, észrevétel van-e?

További hozzászőlás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja az előterjesáést.

A Képviselő - testiilet egyhangúlag, 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül az következő határozatot
hozza:

38/2015. (VI.05.) Mátétetke k. öh
A Felső-Bácskai lvóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának módosítása

Határozat

1. Mátételke Község Önkormanyzatínak Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) a Felső-Bácskai lvóvízminőség-javító Önkormanyzati
Tarsulás ttírsulási meg-állapodásanak módosításáról szóló, 43l20l4. (VII.29.)
Mátételke k. öh. jelölésű, 2014. július 29-i rendkívüli ülésén meghozott
határ o zatát hatályon kívül helyezi.

2. Felső-Bácskai lvóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (PIR: 773922,
továbbiakban: Tarsulás) IV. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt,
jelen hatarozat l. melléklete szerinti tarsulási megállapodását2015. május 20-
i hatállyal jóváhagyja; és felhatalm^7.7a a polgármestert annak aláirására.

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy jelen döntésről haladéktalanul
értesítse a Társulás gesáor önkormányzatát.

Határidő: közlésre azonlal
Felelős: Patocskai Ibolya jegyző

A határ ozatró l érte sül :

- kivonattal: 1. NagyNoémi polgármester
2. Patocskai Ibolya jegyző

- levélben: l. Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
(6500 Baja, Szentháromság tér 1.)



2. napirendi pont

Pályázat beadása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 2015.
elnevezésű pályázat benyúj tása

Nagy Noémi polgármester: Pályázati lehetőség adódott, melynek keretében az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesáések támogatására lehet pályánatot beadni. Ezen belül a
településen jérda-szakaszokat leheüre felújítani. A felújításra szoruló szakaszokat helytajzi-
szám szerint kell összeszedni, és fényképpel bizonyítani. Kulesevics János egyéni vállalkozó
elkészítette az érajánlatot, mely szerint apályazati összeg 9.993.359.- Ft, ennek 15 oÁ-átkell
önerőből biztosítani, tehát 1 .499.004.- Ft-ot kell a pályázat megvalósulásához biztosítani,
amely összeg aziparűzési adó számlán rendelkezésre is ál1.
Apályázat beadási hatarideje június 9.

Kérdés, észrevétel van-e?

További hozzászőlás,javaslat nincs, ezért szavazásrabocsájtja azbeszámolót,

A Képviselő - testiilet egyhangúlag, 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül az kővetkező határozatot
hozza:

1Pl2015. íVI.05.) Mátételke k öh
Onkormányzati feladatellátást szolgáló
fej lesztések tám o gat ásár a pály ázat beadás a

Határozat

Mátételke Község Önkormanyzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormanyzati feladatellátást szolgáló fejlesáések tétmogatására
páIyázatot nyújt be, belteruleti utak, járdák, hidak felí$ítására, melyhez
elfogadja Kulesevics János ev. Bácsalmás, József Attila u. 2. árajánlatát
az önkorményzat tulajdonában lévő belterületi járdák felűjításához:
9.993.359.- Ft bruttó értékben.
A Képviselő-testület a pályánatban szereplő összeg 15 oÁ-át, azaz
I.499.004.- Ft-ot a pályázat megvalósu|áséúloz a 2015. évi költségvetés
terhére biztosítja, mely az önkormányzat iparílzési adó számláján
rendelkezésre á11.

A Képviselő-testület megbizza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: 2015.iúnius 9.
Felelős: polgármester

3. napirendi pont

Útkezelői hozzájárulás megad ása

Nagv Noémi polgármester: Az anyag kiadásra került.
Kérdés, észrevétel van-e?

További hozzászőlás,javaslatnincs, ezért szavazásrabocsájtja az előterjesáést,

1.)

2.)

3.)



A Képviselő - testiilet egyhangúlag, 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül az következő határozatot
hozza,.

Felső - Bácskai lvóvízminőség - javító Projekt KEOP-1.3.0|09-11-2011-0038 keretein belül
Mátételke vízellátőhálőzat rekonstrukciója muntcíira vonatkozőanűtkezelőihozzájárulásunkat az
alábbiak szerint megadjuk:

4,0/2015. (VI.05.) Mátételke k. öh
Utkezelői hozzájárulás megad ása

Határozat

Mátételke község Önkormányzat Képviselő - testülete a CÉPÉSZ UBnNÖrt
KFT. 5300 Karcag, Móricz Zs. u. 53. sz. kérelmére a Felső - Bácskai
Ivóvízminőség - javító Proj ekt KEOP-l.3. 0 l 09-11-2011-0038 keretein belül
Mátételke vízellátő bá|őzat rekonstrukciója munlcíira vonatkozőan az
útkeze lő i hozzáj árulást me gadj a.

Megbizza a polgármestert a hozzájarulás kiadásával és annak aláításával.

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Noémi polgármester

4. nanirendi pont

Egyebek

Nagy Noémi nolgármester: Néhány szót kell ejteni az augusztus 8-i falunap szervezéséről. A
madarasi fuvószenekar sajnos nem tud fellépni, de ajránlották maguk helyett a vaskúti firvós zenekart.
Háromszor 20 perc előadást tudtak vállalni, ezen felül a himnusz eljátszását,50.000.- Ft-ért.
A Capuccinó együttes is vállalni tudja a fellépést, 50 percet játszanának,l53.000.- Ft-ért. Garanciát is
vállaltak érttik.

Ha más észrevétel, javaslat, bejelentés nincs, megköszöni mindenkinek a jelenlétet, a testiileti ülést 8
őra25 perckor bezárja.

Kmf.
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