
Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Jegvzőkönvv

Készült: Mátételke Község Önkormányzat Képviselő- testüIete 20l7. j anuár 3-án (kedd)

1 4 órakor megtartott, közmeghallgatással egybekötött üléséről.

@,lrryB: Nagy Noén'i polgármester, Mészaros Gabriella aljegyző, Wágnemé
Piukovics Erika alpolgármester, Pozsgainé Elek Erika és Piukovics Mihályné képviselők

Igazoltan távol: dr. Bednár Károly András képviseló

Nagy Noémi polgármester Megnyitja az üIést.

Köszönti Mészáros Gabriella aljegyzőt, köszönti a megjelen1 képviselőket,

Megállapítja, hogy 3 képviselő - testületi tag van jelen az ülésen, az ülés határozatképes.
.Tegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Piukovics Mihályné képviselót.
Más szeniélyre javaslat, észrevétel nem érkezett, ezért a polgárnrester szavazásra bocsájtja
a jegyzőkönyv hitelesítőjére tett javaslatát.
A Képviselő - testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a
jegyzókönyv hitelesítőjének személyét.

1/2017. (L3.) Mátételke k,öh.
Jegyzőkönyv-hitelesítő kijelölésc

Hatűrozat

Mátételke Község Önkormárryzat Képviselő- testüIete (továbbiakban
Képviselő - testület) úgy dönt. hogy a2011. január 3-án a Képviseló -
testületi ülésre Piukovics Mihályné képviselőt jelöli ki jegyzőkönyv-
lrite]esitőnek.

Nagy Noémi nolgármester: Más napirendre javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja a
napirendi pontoka tett javaslatát,
A Képviselő - testűlet 4 igen sz-avazaítal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a
napirendi pontokat és a következő haíározaíot hozza:

2/2016. (I.3.) Mátételke k, öh.
Napirendi pontok tárgyalása

Határozat

Mátételke Község Önkorm ányzaía a 2017. január 3-i ülésen a követkczó rrapilendi
pontokat tárgyalja meg:

1,) Polgármester il|etményének és költségtérítósének megállapítása
Előadó: Patocskai Ibolya jegyzó

2.) A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdá|kodási Onkormányzati Társulásnak a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP-3.2. t pályázati kódszámú ,, Az előkezelés,

L



a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települósi hulladék
vonatkozásában" című pályázati projektben való részvételről döntés
Előadó: Nagy Noérni polgármester

3.) A Homokhátsági Regionális Hulladókgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodás elfogadása
Előadó: Nagy Noémi polgármester

4.) Egyebek

1.nanirendi nont

Polgármester illctményónek és költsógtórítésének megállapítása

Nagv Noémi nolgármester: Az elkészült anyagot mindenki megkapta. Bejelenti személyes
éIintettségét a témában. Felkéri Wágnerné Piukovics Erika alpolgármestert. hogy a szavaÁst taítsa
lneg.

Wágnerné Piukovics Erika alpolgármester: Van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás az
előterj esztéssel kapcsolatban?

További hozzászóIás, jav.aslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja az előterjesztést,

A Képviselő - testület egyhangúlag, 3 igen szavazaltal, 1 tartózkodással, ellenszavazat
nélkül a következő haíározaíot hozza:

3/2017. (I.3.) Mátételke k.öh.
Nagy Noémi polgármester illetmónyének és költségtérítésének megállapítása

Határozat

1. Mátételke község Önkorm ányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) Nagy Noérrri polgárnester illetnrérryét 2017. január 1.

napjától 3 98.300.-Ftihó öSszegben állapítja meg.

2. A Képviselő-testület Nagy Noémi polgármester részére 2017. január 1+ől
59.745,- Ft/hó költségtérítést állapít meg, melyet minden hónap 5. napjáig kell
szíLrn fej teni és kifizetni.

3. A Képviseló-testület megbízza a jegyzőt, hogy az 1. és 2. pontban foglaltak
végrehajtására a szükséges intézkedést tegye meg.

Határidő: azonnal
Felelós : Patocskai Ibolyajegyzó

A Képviselő-testület a határozat végrehajtásaról nem kérjelentést.

A hatáLrozatról értesülnek:
l . Nagy Noémi polgármester
2. Patocskai Ibolya jegyzó



2. nanirendi pont

A Homokhátsági Regionális HulIadékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak aNemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHbI -3.2.1 pályázati kódszámú ,,Az előkezelés,a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fe;lesztése a települési hulladékvonatkozásában'' című pályázati projektben vaIó részvéiclről döntés

Nagv Noémi nolgármester: Az elkészült anyagot megkapta mindenki.

Van-e kérdés, észrevétel. hozzászólás az előterj esztéssel kapcsol atban?

További hozzászőIás, javaslat nincs, ezérí szalazásra bocsájtja az előterjesztést.

A képviselő - testület cgyhangúlag, 4 igen szava7,aítal, ellenszavazar nólkül a következóhatározatot hozza:

a Homokhátsági RegionáIis Hulladékgazdálkodási
Onkormányzati TársuIásnak a Ne-zeii r.jl..rté.i

Határozat

Mátételke Község. Öntormányzata - mint a Homokhátsági RcgionálisHulladékgazdálkodási Önkonrrányzati Társulás ( a továbbiaküan, ri..uü9Társult Önkorm á1l!.zata - Kepvlető-testtileie támogatja a Társulásnak aNemzeti Fejlesztési Minisztériu
előkezelés. a hasznosítás és az
települési hulladék vonatkozá
részvételét, a támogatási kérele
Programiroda Nonprofit Kft.-

A pályázati felhívás keretében n]eg
e és egyéb ió adatai: ,,Komplex it

e I ka t aní t e tt hu l I a, **h, I:T::l;Í::í, ::/;::': ű,;,, ::':.,,,,

3. napirendi nont

A ^ tl__tt, r,r.I.ár s Hul|adékgazdálkor!ási Önkormányzati Társulás

fogl #i:"}?.T, 
a módositásokkal egységes szerkezetbe

Nagv Noémi noIgármester: Az elkészült anyagot nlegkapta nindenki.

Van-e kérdés. észrevétel. hozzászőlás az el őterjesztéssel kapcsolatban ?

További hozzászólás. javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtia az előterjesztést.



A Képviseló - testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazaí nélkül a következó
haíi!íozatoí hozza:

5/2017. (I.3.) Mátételke k öh.
A Homokhátsági Regioná|is Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása, a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megá|lapodás
eIfogadása

Határozat

Mátételke Község Önkorm ányzata - mint a Homokhátsági Regionáiis
Hulladékgazdálkodási Önkormanyzati Társulás ( a továbbiakban: Társulás)
Társult Önkorm lnyzata - Képviselő-testülete a Tarsulási Megallapodás
4.számí módosítását az előterjesztés 1.szrimú melléklete szerinti tarlalommal,
valamint a 4,szárnú módositással egységes szerkezetbe foglalt Tarsulási
Megállapodást az előterjesztés 2.sz,melléklete szerinti taltalommal elfogadja.

4. napirendi pont

Egyebek

Nagy Noémi rro|gármester: Az előző testületi ülésen döntést hozott a testület aíra
vonatkozóan, hogy a YP6-7.2.1-7 ,4,1.2-1ó KüIterületi helyi közutak fej.Iesztése
önkormálryzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzése pályazaíi kiírásra Csikériával összefogva páúyrizni fog. Akkor még
abban állapodtak meg, hogy a megvalósítás során a gesztori feladatokat Mátételke fogia
ellátni. Azonban úgy alakult, hogy nem tudják vállalni ezí a feladatot, ezért Csikériának
kellene bevállalni a gesztori feladatok végzését. Emiatt ahaíározaíot módosítani szükséges.
Van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás az elhangzoíta7 <al kapcsolatban?

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

A Képviselő - testület egyhangúlag, 4 igen szavazaííal, ellenszavazat nélkül a következő
hatíttozatot hozza:

6/2017. (I.3.) Mátételke k.öh.
10112016. (XII.13.) Mátételke k.öh. módosítása

Határozat

Mátételke Község Önkormányzat Képviseló-testülete a I01 1201,6. (XII. 1 3.)
Mátételke k.öh. számú haífuozatáí olyan módon módosítja, hogy a VP6-
7 .2.1-7 .4.I.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához sziikséges erő- és
munkagépek beszerzése pályázat megvalósítása soriin a gesztori feladatokat
nem Mátételke Község Önkormányzata. hanem Csikéria Községi
Onkormányzat látja el.
Megbizza a po|gármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.



Nagv Noémi oolgármester: Van-e valakinek bejelenteni valója kérdése, észrevétele az
egyebek keretében?

Mivel észrevétel, javaslat, bejelentés nincs, megköszöni mindenkinek a jelenláet,
testílleti üIést l4 óra 20 perckor bezátla,

V],* t',*---'
NagyNoémi

polgármester

a,úou,* ül"'r"l,^]
Piukovics Mihályné

jegyzókönyv hitelesító


