
Mátételke Község Onkormányzata Képviselő-testülete

Jeevzőkönvv

Készült: Mátételke Község ÖnkormányzatKépviselő- testülete 2015. június 30-án (kedd) 14

órakor megtartott üléséről.

Jelen vannak: Nagy Noémi polgármester, Mészáros Gabriella aljegyző, Pozsgainé Elek
Erika, dr, Bednár Károly András képviselők

Igazoltan távol: Piukovics Mihályné és Wágnerné Piukovics Erika képviselők

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

Megállapítja, hogy 2 képviselő - testületi tag van jelen az ülésen, az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja dr. Bednár Károly András képviselőt.
Más személyre javaslat, észrevétel nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra bocsájtja a
jegyzőkönyv hitelesítőjére tett javaslatát.
A Képviselő - testület 3 igen szavazattal, tartőzkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a
jegyzőkönyv hitelesítőjének személyét.

Jegyzőkönyw-hitelesítő kij elölése
Határ ozat

Mátételke Község Önkormányzat Képviselő- testülete (továbbiakban
Képviselő - testület) úgy dönt, hogy a 2015.június 30-án a Képviselő -
testületi ülésre dr. Bednár Karoly András képviselőt jelöli ki jegyzőkönyv-
hitelesítőnek.

Nagy Noémi polgármester: javasolja, hogy 5. napirendi pontként kerüljön felvételre a
Bácsalmás ÖnkormányzatiTűzoltó Parancsnokság és az Önkormányzatok (székhely szerinti
önkormányzat és védett települési önkormányzatok) között létrehozandó együttműködési
megállapodás kérdése.
Más napirendre javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja a meghívóban kiadott napirendi
pontokra tett j avaslatát.
A Képviselő - testület 3 igen szavazattal, tartőzkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a
napirendi p ontokat é s a kö vetk ező határ o zatot hozza:

4212015. (VI.30.) Mátételke k. öh.
Napirendi pontok tárgyalása

Határ ozat

Mátételke Község Önkormányzata a2015.június 30-i ülésen a következő napirendi pontokat
tárgyalja meg:



1.) Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Onkormányzati Társulás
2014. évi működéséről

Előadó: Nagy Noémi polgármester

2.) A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megátlapodás 3. számú módosításának elfogadása

Előadó: Nagy Noémi polgármester

3 A Bácsalmás Önkormányzati Tűzolrtő Parancsnokság 2014. évre vonatkozó
egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének, valamint a 2015.

évre vonatkozó költségvetés tervezete
Előadó: Nagy Noémi polgármester

4.) A Bácsalmás Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság Felügyelő bizottságába tagok
delegálása

Előadó: Nagy Noémi polgármester

5.) A Bácsalmás Önkormányzati Tűzdrtő Parancsnokság és az Önkormányzatok
(székhely szerinti önkormányzat és védett települési önkormányzatok) közőtt
létrehozandó eryüttműködési megállapodás

Előadó: Nagy Noémi polgármester

6.) Egyebek

1.napirendi pont

Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hutladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
20t4. évi működéséről

Naw Noémi polgármester: Az anyag kiadásra került., Van-e kérdés, észrevétel az anyaggal
kapcsolatban?

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

A Képviselő - testület egyhangúlag, 3 szavazattal, ellenszavazaí nélkül az következő
határozatothozza:

Beszámoló a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2014. évi működéséről

Határozat

Mátételke Község Önkormányzat Képviselő-testülete d ,, Beszámoló a

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás



2014. évi működéséről" tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a következő
döntést hozza:

A Képviselő-testület a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkorman y zati T ár sul ás műkö dé séről szó ló be számo lót tudomásul ve szi.

Határidő: a) azonnal
b) 2015. július 13. (a határozat megküldésére a

Társulat részére)
Felelős: Nagy Noémi polgármester

A határ ozatró 1 érte sül :

- kivonattal: 1. Nagy Noémi polgármester
2. Patocskai Ibolya jegyző

- levélben: 1. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
ÖnkormanyzatiTársllás (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.)

A Képviselő-testület nem kéri jelenteni a határozatban foglaltak
vé grehaj tás ának me gtö rténtét.

2. napirendi pont

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás 3. számú módosításának elfogadása

Nagy Noémi polgármester Az eIkészült anyagot megkapta mindenki.

Kérdés, észrevétel van-e?

További ho zzászőlás, j avaslat ninc s, ezért szav azásra bo c s áj tj a az előterj e s zté st.

A Képviselő - testület egyhangúlag, 3 szavazattal, ellenszavazat nélkül az következő
határozatothozza:

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Onkormányzati Társulás Társulási Megállapodás
3. számú módosításának elfogadása

Határozat

1. Mátételke Község Önkormányzat Képviselő-testülete a,,Homokhátsági
Regionális Hulladék-gazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás 3 . számí módosításának elfo gad ása" tát gyű előterj esztést
és a következő döntést hozza.

2. A Képviselő testület elfogadja az előterjesztés szerinti Társulási Tanács,
Felügyelő Bizottság valamint a Tanács helyettes tagjait, és felhatalmazza
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a polgármestert a megállapodás ez irányú módosítása miatt a Társulási
me gál lapodás 3, számú mó do sításán ak aláír ásár a.

Határidő:

részére)
Felelős:

A határ ozatról érte sül :

- kivonattal: 1. Nagy Noémi polgármester
2. Patocskai Ibolya jegyző

- levélben: 1. Homokhátsági Regionális
Önkormányzati Társulás

Kossuth tér 7.)

a) azonnal
b) 2015. július 13. (a határozat megküldésére a Társulás

Nagy Noémi polgármester

Hulladékgazdálkodási

(6440 Csongrád,

3. napirendi pont

A Bácsalmás Önkormányzati Tűzoltő Parancsnokság 20|4. évre vonatkozó
egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének, valamint a 2015.
évre vonatkozó költségvetés terv ezete

Nary Noémi polgármester: Az anyagkiadásra került.
Kérdés, észrevétel van-e?

További hozzászőlás, j avaslat ninc s, ezért szav azásra b o c sáj tj a az előterj e szté st,

A Képviselő - testület egyhangúlag, 3 szavazattal, ellenszavazat nélkül az következő
hatátrozatothozza:

A Bácsalmás nkormányzati Tűzoltő
Parancsnokság 2014. évre vonatkozó
egyszerűsített éves beszámolójának és
közhasznúsági mellékletének, valamint a 2015.
évre vonatkozó költségvetés tervezetének
megtárgyalása.

Határozat

1. Mátételke Község Önkormányzaténak képviselő-testülete a Bácsalmás
Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2014. évre vonatkozó számviteli
beszámolóját és közhasznúsági mellékletet, azok megismerését követően
v áIto zatlan fo rm áb an e l fo g adj a.

2. Mátételke Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Bácsalmás
Önkormanyzati Tűzoltó Parancsnokság 2015. évre vonatkozó költségvetés



tewezetét, az abban foglalt számadatok megismerését követően váItozatlan
formában elfogadja.
A képviselő-testület úgy határoz,Itogy a Tűzoltő Parancsnokság 2015. évre
vonatkozó költségvetésének teljesítéséhez szükséges 30I.I73.- Ft,
önkormányzaíi támogatást a testület által korábban jóváhagyott 2015. évi
előir ány zat terhére bizto sítj a.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Noémi polgármester

A hatátr ozatról értesül :

- kivonattal:
1. Nagy Noémi polgármester

2. Patocskai Ibolya jegyző
3, gazdálkodás

4. napirendi pont

A Bácsalmás Önkormányzati Tűzoltő Parancsnokság Felügyelő bizottságába tagok
delegálása

Naw Noémi polgármester: Az anyag kiadásra került. Javasolja, hogy a testület Gál János
Lénárdot delegálja a felügyelő bizottságba. Úgy gondolja, hogy ő el tudja látni a feladatot.
Kérdés, észrevétel van-e?

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

A Képviselő - testiilet egyhangúlag, 3 szavazattal, ellenszavazat nélkül az következő
határozatothozza:

4612015. (VI.30.) Mátételke k. öh
A Bácsalmás Önkormányzati Tűzo|tő
Parancsnokság felügyelő blzottságába tagok
delegálása

Határozat

Mátételke Község Önkormányzatánakképviselő-testülete a Bácsalmás Önkormányzati
Tűzoltó Parancsnokságba felügyelő bizottságába (a közgyűlés által ÖTP tagként az
Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokságba történt felvételt követően) az alábbi
személyt delegálja:

Delegált személy neve: Gál János Lénárd
Delegált személy születési dátuma: Baja, 1964.02.21.
Delegált személy elérhetősége: tel: 791544-050
E-mail : onkormanyzat@matetelke.hu



Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Noémi polgármester

A határ ozatról érte sül :

- kivonattal:
1. Nagy Noémi polgármester

2. Patocskai Ibolya jegyző

5. napirendi pont

A Bácsalmás ÖnkormányzatiTűzo|tő Parancsnokság és az Önkormányzatok (székhely
szerinti önkormányzat és védett települési önkormányzatok) közőtt létrehozandó
együttműködési megállapodás

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

További hozzászőIás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja az előterjesztést.

A Képviselő - testület egyhangúlag, 3 szavazattal, ellenszavazat nélkül az következő
határozatothozza:

4712015. (VI.30.) Mátételke k. öh

A Bácsalmás Önkormányzati Tűzoltó
Parancsnokság és az Önkormányzatok (székhely
szerinti önkormányzat és védett települési
önkormányzatok) között létrehozandó
együttműködési megállapodás megtárgyalása.

Határozat

1. Mátételke Község Önkormányzatának képviselő-testülete a
Bácsalmás Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság és az Önkormányzatok
(székhely szerinti önkormányzat és védett települési önkormányzatok) között
megkötendő együttműködési megállapodás tervezetét jelen előterjesztés
m e 1 1 é kl ete s zerint v áIto zatlan formáb an e l fo gadj a.

2. A Képviselő-testület felkéri Nagy Noémi polgármestert a szükséges
intézkedések me gtételé r e és az e gyüttműködé si me gállapodás aláír ásár a.

Határidő: azornal

Felelős: Nagy Noémi polgármester

A határ ozatró 1 érte sül :

- kivonattal:



1. Nagy Noémi polgármester
2. Patocskai Ibolya jegyző
3. gazdálkodás

6. napirendi pont

Egyebek

Nagy Noémi polgármester: Felkéri Pozsgainé Elek Erikát, hogy a nyárí
gyermekétkeztetésről mondj on néhány szót.

: Az étkeztetés jól megy. Vannak néhányan, akiknek
engedélyezték, hogy a gyerekek ne a helyszínen fogyasszák el az ebédet, hanem elvihessék.
Ilyenek a gyakorlatra játrő gyerekek, akik nem tartózkodnak a településen ebédidőben, illetve
azok a családok ahol kicsi gyermekek vannak, és sok gondot okozna a gyerekek szállitása
délben aza|vás miatt.
Sajnos van olyan család is a településen, aki ezt nem tudja elfogadni, lévén, hogy ők nem
kaptak engedélyt az ebéd elvitelére.

: Az a család őt is megkereste, és panaszolták, hogy
nem vihetik hazaaz ebédet. Megígérte nekik, hogy utána érdeklődik a dolognak.

Nagy Noémi polgármester: Igen, valóban nem vihetik el az ebédet. Két nagyobb gyermek
van a családban. Az idősebbik dolgozni jár, de nem miatta szerették volna hazavinni az ételt,
hanem a fiatalabb miatt, aki mint mondták, nem akar leülni a többi gyerekkel ebédelni. Az
idősebbik gyermek részére azt is felajanlottak, hogy amikor hazaétí, kinyitják a konyhát,
megmelegítikszámáraazételt, és elfogyaszthatja, a fiatalabbik pedig menjen délben és egyen.
Ez a megoldás nem volt számukra elfogadható.

Talált egy ingatlan árverési hirdetményt. A hirdetményben szereplő területet jelenleg az
önkormanyzat használja, ezért arra gondolt, hogy jó lenne megvásárolni. A következő
testületi ülésre utána jár a dolgoknak, előkészíti, és a testület dönthet atémában.

Ha más észrevétel, javaslat, bejelentés nincs, megköszöni mindenkinek a jelenlétet, a testületi
ülést 14 óra 50 perckor bezária.

Uüvo ú§-
Nagy Noémi
polgármester

Kmf.

kai Ibolya
távollétében

Mész
aljegyző

dr. Bednár Károly And
jegyzőkönyv hitelesít


