
MátételkeKözség Önkormányzata Képviselő-testülete

Készült: Mátételke Község Önkormányzat Képviselő— testülete 2017. február 14—én (kedd)
15 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Mészáros Gabriella aljegyző, Wágnerné Piukovics Erika alpolgármester, dr.
Bednár Károly András, Pozsgainé Elek Erika és Piukovics Mihályné képviselők

Igazoltan távol: Nagy Noémi polgármester

Wágnerné Piukovics Erika alpolgármester Megnyitja az ülést.
Köszönti Mészáros Gabriella aljegyzőt, köszönti a megjelent képviselőket.

Megállapitja, 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 szavazásra bocsájtja
a jegyzőkönyv hitelesítőjére tett javaslatát.
A Képviselő — testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a
jegyzőkönyv hitelesítőjének személyét.

16/2017. (11.14.)Mátételke k.öh.
Jegyzőkönyv-hitelesítő kijelölése MM

Mátételke Község Önkormányzat Képviselő— testülete (továbbiakban
Képviselő — testület) úgy dönt, hogy a 2017. február 14-én a rendkívüli
Képviselő — testületi ülésre Piukovics Mihályné képviselőt jelöli ki
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Wágnerné Piukovics Erika alpolgármester: Javasolja, hogy 4. napirendi pontként
kerüljön felvételre a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal településeinek csatlakozása azASP országos rendszeréhez.
Más napirendre javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja a napirendi pontokra tett
javaslatát.
A Képviselő — testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a
napirendi pontokat és a következő határozatot hozza:

17/2017. (11.14.)Mátételke k. öh.
Napirendi pontok tárgyalása

Határozat
Mátételke Község Önkormányzata a 2017. február 14-i ülésen a következő napirendi
pontokat tárgyalja meg:

1.) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és
kiadásai várható keretszámainak megállapítása
Előadó: Wágnerné Piukovics Erika alpolgármester
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2.) Mátételke Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2017—
2020 évi fizetési kötelezettségekmegállapítása
Előadó: Wágnerné Piukovics Erika alpolgármester

3.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Wágnerné Piukovics Erika alpolgármester

4.) Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal településeinek csatlakozása az ASP országos
rendszeréhez
Előadó: Wágnerné Piukovics Erika alpolgármester

5.) Egyebek

1.napirendi pont

Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai
várható keretszámainak megállapítása

Wágnerné Piukovics Erika alpolgármester: Az elkészült anyag kiadásra került.

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

További hozzászólás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja a kérdést.

A Képviselő — testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozza:

18/2017. (11.14.) Mátételke k.öh.
Az önkormányzat költségvetési évet követő
három év tervezett bevételei és kiadásai
várható keretszámainak megállapítása

Határozat

Mátételke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV.
törvény az államháztartásról 24. §. d.) pontja szerint a költségvetési évet követő
három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak
keretszámait főbb csoportonként 29/A. §. alapján a melléklet szerint állapítja
meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Noémi polgármester

2. napirendi pont

Mátételke Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2017-2020
évi fizetési kötelezettségekmegállapítása

Wágnerné Piukovics Erika alpolgármester: Az elkészült anyag kiadásra került.



Van—e kérdés, észrevétel, hozzászólás az elhangzottakkal kapcsolatban?

További hozzászólás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja a kérdést.

A Képviselő — testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozza:

19/2017. (11.14.)Mátételke k.öh.
Mátételke Község Önkormányzata adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő 2017-2020. évi
fizetési kötelezettségeinekmegállapításáról

Határozat

Mátételke Község Önkormányzatának Képviselő—testülete (továbbiakban: Képviselő-
testület) megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § (3)
bekezdése alapján az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás
részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése
szerinti saját bevételeinek, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét
az alábbiak szerint állapítja meg:

adatok forintban
Évek 2017. 2018. 2019. 2020.
BEVÉTELEK

Helyi adókból származó bevétel 3.718.000.— 3.718.000.— 3.718.000.- 3.718.000.-
Az önkormányzati vagyon és az
önkormányzatot megillető vagyoni
értékű jog értékesítéséből és
hasznosításából származó bevétel

l300.000.- 1.300.000.- 1.300.000.— l.300.000.—

Az osztalék, a koncessziós díj és a
hozambevétel
A tárgyi eszköz és az immateriális
jószág, részvény, részesedés, vállalat
értékesítéséből vagy privatizációból
származó bevétel
Bírság—, pótlék— és díjbevétel
Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés
Bevétel összesen 5.018.000.— 5.018.000.— 5.018.000.- 5.018.000.—
SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-A 2.509.000.- 2.509.000.— 2.509.000.— 2.509.000.-
KIADÁSOK

Adósságot keletkeztető ügylet és
annak értéke
Kiadások összesen

Felelős: Nagy Noémi polgármester
Határidő: azonnal



3. napirendi pont

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésénekelfogadása

Wágnerné Piukovics Erika alpolgármester: Az elkészült anyag kiadásra került.

A képviselőkrészletesen átbeszélíék a kiadott anyagot.

Van—e kérdés, észrevétel, hozzászólás az elhangzottakkal kapcsolatban?

dr. Bednár Károly András képviselő: Átlátható, jól összeállított anyagot kaptak.

Wágnerné Piukovics Erika alpolgármester: További hozzászólás, javaslat nincs, ezért
szavazásra bocsájtja a kérdést.

A Képviselő — testület egyhangúlag, 4 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül amelléklet szerint megalkotja Mátételke község Onkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.15.) önkormányzatirendeletét.
(a rendelet mellékelve)

4. napirendi pont

Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal településeinek csatlakozása az ASP országosrendszeréhez

Wágnerné Piukovics Erika alpolgármester: Az elkészült anyag kiadásra került.

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

További hozzászólás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja a kérdést.

A Képviselő — testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következőhatározatot hozza:

20/2017. (11.14.) Mátételke k.öh.
Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal
településeinek csatlakozása az ASP
országos rendszeréhez

Határozat

l. Mátételke Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Németh
Balázst, mint a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének feladatait
ellátó önkormányzat polgármesterét, hogy a ,,KÖFOP—l.2.l—VEKOP-16
azonosító jelű ,,Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos kiterjesztéséhez" felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be,
valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén 5 kedvezményezetti
kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.
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2. Mátételke Község Önkormányzat Képviselő—testülete vállalja, hogy a projekt során
Mátételkére vonatkozóan felmerülő egyéb el nem számolható költségeket saját
forrásból fedezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Noémi polgármester

Operatív felelős: Bakos Zoltán István pályázati referens és
Horváth István Attila PBU osztályvezető
Bédity Tamás informatikus

A határozatról értesül:
— kivonattal: . Nagy Noémi polgármester

. Patocskai Ibolya jegyző

. Horváth István Attila PBÚ osztályvezető

. Bédity Tamás informatikus

. Bakos Zoltán István pályázati referens

. Bácsalmás Város Önkormányzata

. Bácsszőlős Község Önkormányzata

. Csikéria Község Önkormányzata
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5. napirendi pont

Egyebek

Wágnerné Piukovics Erika alpolgármester: Van—e valakinek bejelenteni valója, kérdése,észrevétele az egyebek keretében?

Mivel észrevétel, javaslat, bejelentés nincs, megköszöni mindenkinek a jelenlétet, atestületi ülést 15 óra 45 perckor bezárja.

Kmf.

Wágnerné Piukovics Erika Patocskai Ibolya
alpolgármester jegyző távollétében

** U-Xcöun
,
Bók—"

Mészáros Gabit-ix. lla
alj egyző

Piukovics Mihályné
jegyzőkönyv hitelesítő


