
Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-testületc

Jegvzőkö rl

Kó§zült: Mátételke Község Önkormán;zat Képviselő- icstülete 2015. szeptembü 29-én
(kedd) 8 órakor mcgtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Nagy Noémi polgármester, Mészaros GehrieJJc clleglzö. Wugnerné Piukovics
Erika álpolgármester. Piukovics Mihálynó és Pozsgainé Elek Erika képviselők

Igazoltan táYol: dr, Bednár Károly Arrdrás képliselő

Nagv Noémi Doleárm€§ter Níegnyitja aZ ülést,
Köszönti Mésziiros Gabriella aljegyzijt. köszönti a megjelent képviselőket.

Megállapitja. 1rogy 3 képvjseIő testületi tag vanjelen az ülésen. aZ ü]és határozatképes,
Jegyzőkön}-\, hitelesítőnek javasolja Piukovics Mihállné képviselőt.
Más személ},rc javaslat. észrevétel ncm éIkezett. ezén a polgármester szavazásla bocsájtja a
icglzokonlr hil(lesilo]ere tettjJ\a.ldIál,
A Kópviselő - testü]ct :l igen szalazattal. tartóZkodás és el]enszavazat nélkül elfogadja a
jeg_vzökön},v hitelesítőiénck szenrélyét.

62120l5. (lx.29.) Mátételke k.öh.
Jc§rzőkön}n -hitclesítő kijeIölése

H^tározat

Mátételke Község Önkormáryzat Képviseló- testülete (lovábbiakban
Képviseló - testü]et) úgy dönt, hogy a 2015. szcptcmber 29-én a Képviseló

testületi ülésle Piukol,ics Mihályné képviselőt jclöli ki jegyzőkön,"-'v-
hite]csitőnek.

\agy Noémi Do|gármcster: Más napircndrc javaslal nincs. ezért szavazásra bocsájtja a
meghí\,óban kiadott napilendi pontoka tett.iavaslatát.
A Képviscló testület 4 igcn szavazattal. tariózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a
napilendi pontokat és a következő hatáIozatot hozza:

63/2015. (IX.29.) Mátételke k. öh.
Napirendi pontok tárgl,alása

Határoza1

Mátétclke Község Önkomránl,zata a 2015, szeptember 29-i iilésen a következő napirendi
pontokat tárg!,alj a meg:

l.) Defihrillátor beszer/és€ a Kö/ponti onosi i'glelet résrére
Előacló: Nagy Noémi polgármester

2.) Házi segítsógnyújtás téritési díjának bevez€té§e



Elóadó: Nagy Noémi polgármester

3.) A helyi iparűzési adóról §zóló rerrdelet módo§ítá§ának előkészítés€
Elóadó: Nagy Noémi polgámestel

1.napirendi pont

Dcfibril|átor heszerzósc a központi orvosi i'gr elct rószére

Nael,Noémi Do|gárme§ter: 
^z 

e]készült anya8 kjadásra került. Van-e kérdés, észrevétcl
an"vaggal kapcsolatban?

További hozzászólás. j avas]at nincs. ezért szavazásra bocsájtia az előteriesztést,

A Képviselő - testület eg"Yhangúlag. 4 szavazattal, c]]cnszavazat nélkül az következő
határoZatot ho77a:

6{/20l5. (Ix.29.) Mátét€Ike k. öh
Defibrillátor beszerzése a Központi Orvosi Ü5lelet részére

Határozat

1, Mátételke Község Önkormányzatának Képviselő{estülete a Bácsalmási
Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott KöZponti orvosi iJgyelet
részére, a deíibrillátor beszerzéséhez, lakosságszám-arányosan 38, l 35 Fl.
aZaZ Harmincnyolcezer-száZhamincöt 00/100 forint támogatást biz|osít a
201 5, évi költségvctésének terhére,

2. A Képviselő-testület fclhatalmazza a polgámestert a szüksógcs
intózkedések megtételére.

Halá dő: 2015, október 5,
Ielelős: Nag,y Noémi polgármester

2.naTrircndi Dont

Házi s€gítségnyújtás tórítési díjának bevezeté§e

Nag!, Noómi po|gármester: Tájékoztatja a képvjsclőket, hogy a Bácskai Szociális
SzolgáItató lntézmén}lénntartó l-ársulás illtéZményvezetöiévcl. Patakiné Gelán},i Má.tával
történt egyeztctés során 1élmert annak a szükségessége, hog_v a tclcpü]óscn élő házi
scgitségnyújtásban rószesülő ellátottak a tor,ábbiakban a Társulási T.úács által eLlbgadott
térítósi díjat llzessenek. F_ddig az önkonnrinyzat mentesítettc c7cn szcn]ól),cket a térítési díj
llzetésc alól. azonban ez a késóbbickbcn már nem }esz megoldható, 2016, január l-től
kezdódően a s7olgáltatás térítési díj köteles lcsz, Javasolja, tehát. hog),, a tesliilet járu]jon
hozzá a téritési dii bcYczctóséhez 2015. oklóber 15. napiától_

To!ábbi hoz7ászólás. j avas]at nincs. ezért szavazásra bocsájtja a kérdést.



A Képviselő testület cgyhangúlag. 4 s7aydzallal^ ellenszavazat nélkül az következó
határozaíoí hozza:

65/2015, (Ix.29.} Mátételke k. öh
Házi segít§égnyújtás téritési díjárlnk bevezetése

H^tároz^t

Mátételke Község Önlormányzat Képviselő{cstülete úg,v határoz, hogy
elfogad.ja 20l5, októbel l5, napjától a hfui segítségnyújtás téritési
J rj anlk herezrte.ét,

3. naDirendi Dont

A helyi iparúzé§i adóról szóló rendelet módo§ítá§ának előkészítése

Nttey Noémi í}olgárme§t€r: Az elkészült anyag kiadásra került.

További hozzászólás, javaslat nincs, ezért szavMásra bocsájtja aZ előterjesztést,

A Képviselő testület e§"hangú|ag, ,1 szavazatta], ellenszavazai nélkül 87 következó

határozatot hozza:

66/2015. (Ix.29.) Mátételke k. öh
A hclyi iparűzé§i adóról §zóló r€nd€let
módosítá§ának előkészítóse

Halároz^t

Mátételkc KóZség Képviselő-testületc felkéri a jegl,zót, hogy a helyi
iparúzési adóról szóló rendelet módositását készítse ejő:

a2) adómértéket ncm kívánja módositani
b) a kedvezmények bővítósét 2016, január l, hatállyal a Hlv, 39/c § (1)

bekezdésc alapj án kíváni a megállapítani

lIatáridő: októbcr havi rendes képviselő-testülcti ülés
Témafele]ösl Patocskai lbol_!a jegyzó

A hdtjrozaLrol incsül,
- kivonattal| 1- Nagy Noémi polgfumester

2. latocskai lbolya jeg_vzó

:l. naDirelrdi Dont

Egyebek

Nagv Noémi polgármc§t€r: Bejelentcni valója nincs az eg1,,ebck keretébcn, Níegkérdezi ir
t.pn,iritot 

"t 
van-c valakinek kérdéSe. észrevótele, bejelentcni valója az egl,ebek keretein

belü1?



Ha más észrevétel, javaslat, bejclentés nincs. megköszöni mindenkinek aielenlétet. a testületi
ülést 8 óra 30 perckor bezrirja.

Kml,

,,,.;1 .1,...L-'
Nagy Noémi
polgármester

Patocskai Ibolya
jcgy7ő távol1étében

Níészfuos Cabiiella
aljeg),zó

, ]],.-l_,o r' , L_,! l, 9 /
Piukovics Miháll,fié

jcgy7őkön}n, hitelesítő


