N{átételke Község Ónkormányzata

Képvi§eló-te§tül€te

.Iegvzőkönvv
Ké\..ü|l: Mitet(lke Kö,,5ig Önkom].m\,,Jr Kepri.elJ- lc"lülcle 20ló, iprilis 2o,-an r,kedd1 a
órakor megtartott üléséIól.
.le|en vannak: Nagy Noémi polgármester, Mészáros Gabriella aljegyző, v/ágrierné Piukovics
Erika alpolgátmester. dr. Bednár Károly András, Piukovics \4ihályné és Pozsgainé Elek Erika

képviseJők

Nagv Noémi polgármester Megnyitia az ülést.
Köszönti Mészáros Gabriella aljegyzót. köszönti a megjelent kópvisclőket.
Megállapitja, hogy 5 képviseló testületi tag vanjelen aZ ülésen, aZ ülés határozatképes.
Jegyzókönyv hitelesítőnek javasolja Pozsgainé Elck Erika képviselőt.
Más személyre javaslat, ésaevételnem érkezett, ezéIt a polgfumester szavazásra bocsájúa
jegyzőkön}-v hitelesítőióre tett j avaslaíát.
A Képviseló testü]et 5 igen szavazatta]j tartóZkodás és el]enszavazat nélkül ellbgadja
jegyZőköny\, ]itelesítóiének szemólyét,
2512016. (IV.26.) Mátéte|ke k.öh.

Jcgyzőkönyv-hit€|esítő

kijelö|ése

Határoznt

Mátételke KöZség Önkon,nányzat Képviselő- testüiete (továbbiakban
Képviseló - testület) úgy dönt" hogy a 2016, április 26-án a Képviselő
lestülcti iiiésrc Pozsgainé Elek Erika képviselót jelöli ki jegr,zőkönyvhitelesítőnek.

Nagy Noémi Dolgármest€r: Javasolja. hogy a 3. napirendi pontként kerüljön felvótehe az
orvosi ügyeleten doigozók éjszakai pótlékának emelése, Más napircndre javaslat nincs, ezért
szavazásra bocsájtja a meghívóban kiadott napirendi pontokra tett javaslatát,
A Képviselő testiilel 5 igen szavazattal. tartózkodás és ellenszavazai nélkü] clfogadja a
napirendi pontokat és a következő határozatot hozza:
2612016. (IV.26.) Mátételke k. öh.
Napirendi pontok tárg_valása

Határozat
Niátótclke Község Ónkornányzala
l.ilgYalia mcgI

l.)

Beszámoló

a

.r

20]6, április 26,i iilóscn a kövctkczö

]itátét€lke Közsóg

tclje§ítéséről
Elóarló: Nag,v Noéni polgármestcr

Önkormányzata

napirendi ponloka1

2015. ér,i költségYetésének

jclcntés elfogadása
Előadó: Nagy Noénri polgfumester
2.) 2015, évi belső cltenőri

3.)

orvosi

,l.)

Egyebek

üg},eleten dolgozók éjszakái pótlékának emclós€

Előadó: Na§/ Noémi polgárme§ter

l.n.nirCndi nonl
Beszámoló a llátótclke Közsóg Önkormányzata 20t5. évi költ§égYeté§ének teljesítésóről

Nagi,Noémi Dolgármester: AZ elkészült anyagot,

a rendc]ct teNezetét

nrindcnki megkapta.

Van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás az elótcrjesztéssel kapcsolatban?

További hozzászólás,

j

avaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja aZ előle{esztést.

A Képviselő -

testület egyhangúlag, 5 szavazattal, e}lenszavazat éS tartóZkodás né]kü] a
mellék]et szeriit mega]kotja Nlátételke Község Önkormánlzata KéP t i s eló- testületének az
Önkormányzat 20l5. évi költ§égYetési zár§zámádásáról szóló 412016- (lv.2a.|
önkOrmán)7ati rcndclctit
(a lende]et mellókclvc)

2.

íai}irendi Dont

20l5.

ér i

bclso ellenrjri jelenlé§ elfogadi\a

Nagv Noémi Dolgármcstcr:
áttanulmányozni.
VarT -e

Az

elkészült anyag kiadásra keriilt, nindcnkinek volt iclejc

kórdés. észrevéte].hoZZásZó]ás az elóterjesztésscl kapcso]atban?

I'or,ábbi hozzászólás. javaslat nincs. ezéit szavazásra bocsájtja az elótcrjesztóst.

A

Képviseló - testlilet egJ-hangúlag, 5 igen szavMattal. ellenszavazat nélktil a következő
határozatot hozzci
2-120l6. l l\ .2ú,) MálólclLe k.öh.
20l5. óvi belsó ellenóri ic|enté§ clíbgadá§a

Ilatározat
Mátélelke Község Önkorrnányzatának Képviselő-testülete a Bácsa]rrrási Közös
Önkonrányzati Hivatal Nlátéte]ki Kirendeltsógc pénzkezelésellenó1.Zésérói 2015,
ér,i óvcs belsó ellenóri ijsszelbgliiló je]entéSt az clőteIiesáésnek rnegleleliien
ellagadja,

A hatáIozütró1
- kivonattal:

é1,1esiil:

Nag},Noómi polgáInestel
lbolt,rjcil zo
3, Vincent \rLc]itor Kli,
1.

), 1',t,,..L: i

3,

napirendi í}ont

Orvosi ügyeleten dolgozók éjszakai pótlékának emclóse
Nag\.Noémi Dolgárme§tcr: AZ anyagot ü]és e]őtt adták ki, de minden}inek adtik idot. hogy
áto]vashassa. Javaso]ja az emelés támogatását.

Van-e kéldés,észrcvétel.hozzászólás az clőterjesztóssel kapcso]alban?

További hozzászólás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtia az előtcrjesztést:

A Képviselő

testület egyhangúlag, 5 igeD szavazattal, ellenszavazat nélkül a következó

hatifuozatot hozza:

28/2016. (IV.26.) Mátételke k.öh.
Orvo§i ügyeleten dolgozók éiszakai pótlékinak emelése

Határozat
Mlitétclke Község Önkotmányzat Képviselő-testülete a támogatja, hogy a Bácsalmás
KistérségiTajbbcélúTársulás Társulási Tanácsa az orvosi ügyeleten dolgozó
asszisztensck és gépjárnrűr,ezetők ójszakai pótlékának mértékét2016. május 1{ő1
50o o-blr h"rrrozzl mc;,
A pótlék emelóséhez sziikséges lakosságszám arányosan számított anyagi erót,
12,648,- Ft aZaZ Ncgyvenkétezer-hatszáZnegyvennyolc Ft-ot a Társulás szán ájára
2016, iúliLts 5-ig a 2016, évi költségvetés terhére átuulja.

A

Képviseló-testület megbízza a polgáT]estefi,
ülésénezt az áIláspontol képviselie.
Határjdó:
azonnal

1rog"v

a Társrrlási Tanács következő

ill,20l6, nráius 1.,2016,július 5.

Felelós: Nagy Noémi polgármcstcr

A határozatról

értesiil

I

- kivonattal:
1.

Bácsalmás Kislérségi Többcólú Társulás tagönkonnányzatai

2, Németh Balázs elnök

3, Patocskai Ibolya jegvző

;l,

napirendi poní

E5"ebek
Nag}.Noómi D0l!aármesteí: A Mária úttal kapcsolatban táióko7tatja a kópviselóket. hogy a
plogram ili kooldinátoí kapott, A projektel 2lészre oszlották. Nlár,ia kerrck" és N/íária ilti
szállásheIyek kia]akítiisa kLilön s7clcpe1 beine,

'lOP-os pál!,áZat keretót]eú löbb egyeztetés \1r11 már. aZ ijnkormlln!,zllt épülctc.
a krrltrrális
kiállilólór ópiilete és rrtol]ára a vol1 TSZ ilodi 1iili épl:j]elének kolszerijsítésc s7erepel a
tel,\,ben.,^Z éplllctck ti]mé],ése megtörtónt,

A

közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatban csak annvit, hogy mindent elvetetlek, jól
halad a munka. A fóliában nag),on szép a paradicsonr. és a paprika is. Idén negpróbálkoznak
édesburgonya termesztéssel is. A munl(amorál és a társaság is jó, az emberek szépcn
do}goarak.
Más bejelenteni valója nincs, Megkérdezi a képviselóket van-e valiünek kérdése, észrevétele,
bejeJenterri valója az egyebek keretein belül?

Ha más észrevétel, javaslat. bejelentés nincs, megköszöni
ülést 9 óra 30 perckor bezárja,

mindenkinek

a

ielenlétet. a testületi
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Nagy Noéni
po]gánnester

Patocskai Ibolya
jeg.vző távollétében

Y!q..{_

- í ir!_
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Mtl'zaros Cabilellc
aljegyző

li)l tu 1,-

Pozsgainé Elek Erika
jeg),Zőkön},v h jtclcsítő

