
Mátételke Község Önkormányzata Képvi§etíí-t€stülete'

Jegvzőkönvv

Készült: Mátétclke KöZség Önkolmányzat Képviselő- testiilete 2016. augusztus 16-án 1

(kedd) l4 órakor megtartott rendkíviili ülésérő1.

J9!§!J3]!!3!:, Mészáros Gabriella aljegyzó, Wágnemé Piukovics Erika alpolgfumestel,
dr. Bednár Károly Arrdrás és Pirrkovics Mihállné képviselók

Igazoltan távol: Nagy Noérlri polgánnester és Pozsgaiüé Elek Erika képviseló

wágnerDé Piukoyic§ Erika alDolgármester N{egnyitja aZ ülést.
Köszönti \4észáros Gab eila aljegyzőt, köszönti a megjelent képviselóket.

Megállapítja, hogy 3 képviselii - testületi tag \,.lr1 jelen aZ ülésen, aZ ülés hatáíozatképes,
Jegyzőkön}.v hitelesítőnek javasolja PiukoYics Mihály:té képviselőt.
Mris személyre javaslat, észrevétel nem érkezett, eZéfi a po]gámlestel szavazásra bocsájlja
a jegyzőkön},v hitclcsítőjére tett javaslatát.
A Képviselő - testiilet 3 igcn szavazattal, tarti]zkodás és ellenszavazat nélkúl ellbgadja a
je!),,/dköny\ hiI(l(. lUi(n<\ -.,(mil\ <l,

55/2016. (VIIL16.) N{átételke k.üh.
.IegJ-zőkön}.v-hitclcsítő kij elölésc

Határozat

Mátételke Kaizség Öükormán),zat Képviselő- testülete (továbbiakban
Kópviselij tcstület) úg_v di]nt. hog_v a 2016. augusztus ] 6-án a Kópvisclij

tcstülcti ülóSrc Piukovics Mjhál),né képvisclőt jelöli ki .jegyzókönlr-
hitelesitőnck-

wágnerné Piukovics Erika 2lpolgárme§ter; Más napirendre javaslat nincs- ezút
szavazásra bocsájtja a meghívóban kiadott napirendi pontokra tettjalaslatát,
A Képviselő teslLilet 3 igen szavazatta]J taltóZkodás és ellenszavazat nélkül ellogadja a
napjtcndi pontokat és a kö\etkező határozatot hozza:

56/20l6. {VIII.16.') ruátétclke k. őh,
Napirendi pontok tár,avalása

l|atározat

Málélelke Község Önkornlánl,zata a 2016, augllsztus 16-i ülésen a kövelliező napileDdi
pontokattilrgyirlji] eg:

l.) A ncm közmúvel ö§szeg]-újtöti lráztartási Szenn}niz be§/űjtésére \'onatkoz(i
közszolgáltatási tcvólicnJ,sóg 1ó97ó§órc bcliórt áIiiánlatok értékelése
Blóacló: Wágncmé Piukovics |rika alpolgánrlestct



-E--:!- _ -_-,-fF
2.) A nem közmúvel összeg},űjtött háztartási §zennyví' begyűjté§ére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról §zóló 16/2013. (xlI.30.) önkormán}znti rendelet módosítása
Előadól Wágnemé Piukovics Erika alpolgáimester

3.) Egyebek

1.naDirendi Dont

A nem közmúYel ö§§zcg},újtött házíartási szennyvíz begv-űjté§ére vonatkozó
köz§zolgáltatá§i tevékenységvégzésóre bekért áraiánlatok értékelése

Wágnerné Piukovics l]rika a|Dolgármester: Az elkésziilt anyagot mindenki megkapta.

van-e kérdés. észrevéle], hozzászólás az előteiesztéssel kapcsolatban?

További hozzászó lás, j avaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja az előteriesztést.

A Képviselő teslület egvhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkü] a kövctkező
hatáIozatot hozza:

57/2016. (V I.16.) Nlátételke k.öh.
A nern köZművel ir§sz€gyűjtött háztartási szennyviz
begyújtésórc vonaíkozó kózszolgáltatási teyókcnység
vógzésére bekért árajánlatok értékelése

Haláro7,at

1.1 Mátótelke Község Önkormányzatának Képviseló-testülete ilgy hataroz.
hogy a ncnl köZnűvel összeg_víijtöit háZhrtási szennyvíZ bcgJújtésére
vonatkozó közszo]gáltatási tevéken),ségről szóló kiizszolgáltatási szerződóst 5
év (2016, szeptember 1, 2021. augusztus ]l,) időtaltanta a legkedvezóbb
áraiánlalla lekintettel a Bakos Kfl.-\el kiiti mcp ílcttó alapdíj összesen
(1brint/s7állitás): 720,- illetve ncttó iirítési dij összeser' (forini/m])| 240,-
közSZolgálratási díjja1,

2,/ Mátételke Község Önkormán,rzatának Képvisclő{cstü]ete felhatalmazza a
Polgármestelt a nem köZlnűvel összcgyú.jtött háZtafiáSi sz.-nrryviz bcgyűjtésére
vonatkoZó köZsZolgáltatási tevéken},ségró1 sZóló köZsZolgáltatási sZeTzódés
aláíIására,

Határidó| azonnal
Felelós: Nagy Noóni polgánnester

A határozatról értesű]:
- kivonatta]: 1. NagyNoémi polgármesler

] PaLoc.kai lbu 1_ je;l zn
J. glzd, lkodr. ücr i lt<zo

- ]cr,ólbcrrl ]. Bakos Kli.( 65iJO Baja. Ialva lll keriilel20,)
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Wágne6ó Piukovics Erika
alpolgármestcr

,--

2, napirendi pont
-{ nem közművel összegyűjtött háztartá§i §zenn},r,íz begyűjtésére vonátkozó helyi
közszolgáltatá§ról szóló 16/2013. (xII.30.) önkormányzati rendelet módosításá

wágnerné piukovic§ Erika alDolgármestér: Az eikészült anvagot mindenki rnegkapta.

Van-e kérdés, észrevéte], hozzászólás az előtcrjcsáéssel kapcso]atban?

További hozzászólás. j avas]at nincs, ezért sza\MásIa bocsájtja az előterjesztést.

A Képviselő - testület egyhangúlag, 5 szavazattal, ellenszavMat és tartóZkodás nélkül a
melléklet szerint megalkotja Mátételke Község Önkormányzata Kép\ is€ló-te§lületónck
n nem közműv€l ö§szegyújtött háztartá§i §zenn},víz beg}űjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló 16/2013. (xII.30.) örrkormányzati rcndeletének módosításáról
§zóló 11/2016.(UII.22.) önkormányzáti rendeletét
(a lendelet mellékelve)

3. napirendi pont

Eglebck

Wágnerné Piukovics Erika alDolgármestcr: Megkérdezi a képviseJőkct van-e valakinek
kérdóse, észrevéte]e. bejelellteni valója?

PiuLorics Vihá|tné Lén\'iselo: V-n rgl-:nl iÉcn <lhan}.golt porla (5 lil,/ a cIc|.,l(.Én.
Mit lehetne tenni?

\{észíros Gabrietta nlicgYZő: Óssze ke]lene szedni á címekct, es a tulrjdonoSokat
lélszólitjuk írásban_ hogy tegyék lendbe a7 udvarokat és kefleket,

Wágnerné Piukovics Erika alDo|gír.me§ter: Ha más észlevétel, ja\,.rslat, bcjelentés
nincs. megköszöni nindenkinek a.iclenlétet, a testületi ülést 14 óra 30 perckor bezaril.
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Patocskai Ibol},a
jegyző tá\,o]1ótében

t!L!. tl, . !- L .!l !_-\
Mészáros GabriJ a

alIeg_vzó

\W^nt:-_ !",k'§J
Iiukovics N4 ihálr,né

jegyZőkö11}\, hiteLesítő


