Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv
Készült: Mátételke Község Önkormányzat Képviselő- testülete 2017. március
(kedd) 14 órakor megtartott, közmeghallgatással egybekötött üléséről.

28—án

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

Nagy Noémi polgármester Megnyitja az ülést.
Köszönti Mészáros Gabriella aljegyzőt, köszönti a megjelent képviselőket.
Megállapítja, hogy 5 képviselő — testületi tag van jelen az ülésen. az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítönek javasolja Wágnerné Piukovics Erika alpolgámiesten.
Ma's személyre javaslat, észrevétel nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra bocsájtja
a jegyzőkönyv hitelesítőjére tett javaslatát.
A Képviselő — testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a
jegyzőkönyv hitelesítője'nek személyét.
26/2017. ; III.28. ) Mátételke k h.
Jegyzőkönyv-hitelesítő kije () ese

H atá rozat

Mátételke Község Önkormányzat Ke'pviselö- testülete (továbbiakban
Képviselő _ testület) úgy dönt, hogy a 2017. március 28—án a Képviselő —
testületi ülésre Wágnerné Piukovics Erika alpolgármestert jelöli ki

jegyzőkönyv—hitelesítőnek.

Nagy Noémi polgármester: Javasolja, hogy 4. napirendi pontként kerüljön felvételre a
Szociális szövetkezetek létrehozásával kapcsolatos tájékoztató, és döntés szociális
szövetkezet létrehozásáról, és 5. napirendi pontként kerüljön felvételre a Közbeszerzési
terv.
Más napirendre javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja a napirendi pontokra tett
javaslatát.
A Képviselő — testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a
napirendi pontokat és a következő határozatot hozza:
27/2017. 511118.) Mátételkc k. öh.

Napirendi pontok tárgyalása
Határozat
Mátételke Község Önkormányzata a 2017. március 28-i ülésen a következő napirendi
pontokat tárgyalja meg:

1.) Mátételke Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés módosítása
Előadó: Nagy Noémi polgámiester

2.) Beszámoló a Bácsalmási Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2016. évi
tcvékenységéről
Előadó: Nagy Noémi polgármester
3.) Bajai Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi beszámolója
Előadó: Nagy Noémi polgármester
4.) Szociális szövetkezetek létrehozásával kapcsolatos tájékoztató, és döntés szociális
szövetkezet létrehozásáról
Előadó: Nagy Noémi polgármester
5.) Közbeszerzési terv

Előadó: Nagy Noémi polgármester
6.) Egyebek

1.napirendi pont
Mátételke Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés módosítása
Nagy Noémi polgármester: Az elkészült anyag kiadásra került.
A képviselők részletesen átbeszéltc'k a kiadott anyagot.
Nagy Noémi polgármester: Van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás az elhangzottakkal
kapcsolatban?
Tovabbi hozzászólás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja az előterjesztést.
A Képviselő

— testület egyhangúlag, 5
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
melléklet szerint megalkotja Mátétclke Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (11.15.) önkormányzati
rendeletének módosításáról szóló 4/2017.(lll.29.) önkormányzati rendeletét.
(a rendelet mellékelve)

2. napirendi nont

Beszámoló

a Bácsalmási Önkormányzati Tűzoltó

tevékenységéről

Parancsnokság 2016. évi

Nagy Noémi nolgármester: Az elkészült anyag kiadásra került Van-e kérdés az
előterjesztéssel kapcsolatban?

További hozzászólás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja a kérdést.
A Képviselő — testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül következő
a
határozatot hozza:

28/2017. 111118.) Mátételke
Beszámoló a Bácsalmásr
Tűzoltó
Parancsnokság
tevékenységéről

Onkormányzati
2016.

évi

Határozat

l./ Mátételké" Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a

Bácsalmási Onkor-mányzati Tűzoltó Parancsnokság 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja.

2./ Mátételkel Község Önkormányzatának Képviselő—testülete a
Bácsalmási Önkonnányzati Tűzoltó Parancsnokság 2017, évi
költségvetését 787 OK?-Pt összeggel támogatja.
3./ Mátételke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megbizza a
polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa a Bácsalmási Onkéntes

Tűzoltó Parancsnokságot;

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Noémi polgármester
3. napirendi pont

Bajai Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi beszámolója
Nagy Noémi golgármester: Az elkészült anyag kiadásra került. Van-e kérdés az
előterjesztéssel kapcsolatban?
További hozzászólás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja a kérdést,
A Képviselő — testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozza:

29/2017. §III.28. Mátételke k.öh.
Beszámoló a Bajai Hivatásos Tűzoltó
Parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi
tevékenységéről
Határozat
Mátételke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bajai Hivatásos
Tűzoltó Parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló
beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja.

Határidő: azonnal,
Felelős: Nagy Noémi polgármester
A határozatról értesül kivonattal:
Nagy Noémi polgármester
Patoeskai lbolyajegyző
- Kocsis László tű. őrnagy tűzoltóparancsnok
—

—

4, napirendi pont

Szociális szövetkezetek létrehozásával kapcsolatos tájékoztató, és döntés szociális
szövetkezet létrehozásáról

Nag

Noémi polgármester: A szociális szövetkezet létrehozásával kapcsolatban több
megbeszélésen és értekezleten van túl. A gazdálkodás volumene elérkezett arra a szintre,
hogy szükségessé vált egy új gazdasági forma létrehozása A jelenleg meglévő eszközöket
hasznalni tudják benne Attól nem kell tartani, hogy az önkormányzat rosszul járna az
eszközök közös használatával7 mert az úgy kell írásba fektetni, hogy a közfoglalkoztatási
programok elsőbbséget kell hogy élvezzenek a közös használat során.
Bácsalmáson már két ilyen szövetkezetet is létrehoztak.
A szövetkezetben az önkormányzat 1 tag, további 9
tag kell, ebből két főnek
közfoglalkoztatottnak kell lennie.
A létrehozashoz Belügyminisztériumi engedély is kell, az ügyvéd által elkészített
anyagot
véleményezni fogják.
Úgy véli. a szabad kapacitást intenzívebben lehetne kihasználni,
Kéri a testületet, hogy a szövetkezet létrehozásával kapcsolatos előkészületek megtételével
bízzák meg, és támogassák a szövetkezet létrehozását.
Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban?
További hozzászólás, javaslat nincs. ezért szavazásra bocsájtja a kérdést.
A Képviselő

testület egyhangúlag. 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozza:
—

30/201 [III.ZS.) Mátételke k. öh.
Szociális Szövetkezet létrehozása

Határozat
Mátételke Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja egy szociális
szövetkezet létrehozását Mátételkén, azzal egyetért.
Megbízza Nagy Noémi polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.

5. nagirendi gont

Közbeszerzési terv
Nagy Noémi golgármester: Az elkészült anyag kiadásra került Van-e kérdés az
előterjesztéssel kapcsolatban?
További hozzászólást javaslat nincs, eze'rt szavazásra bccsájtja a kérdést;
A Képviselő

— testület egyhangúlag, 5 igen
szavazattal., ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozza:

31/2017. 111118.) Mátételke k. öh.
2017. évi Közbeszerzési Terv

Határozat
Mátételkc Község Önkormányzata Képviselő—testülete a 2017. évi
Közbeszerzési Tervet a mellékletnek megfelelően elfogadja.
1.

2. Felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt a tervben foglaltak szükseges
ütemben történő végrehajtására, szükség esetén a terv módosítására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Noémi polgármester
A határozatról értesül:
-

kivonattal:

1.

Nagy Noémi polgármester

2. Patocskai lbolyajegyzö
3.

Dohány Melinda pénzügyi főelőadó

6. nanirendi Hont

Egyebek
Nagy Noémi polgármester: Megkeresték az önkormányzati rendezvényekkel
kapcsolatban. Idén úgy tervezi, hogy augusztusban nem szerveznenek egész napos
rendezvényt, inkább egy utca bálat vacsorával.
Sok előadáson vett már részt a közfoglalkoztatással kapcsolatban. Jelenleg 26 főt
foglalkoztatnak, és további 6 fő foglakoztata'sa várható. A nagy értékű gépek beszerzése
megkezdődött, és tervezik egy kisebb, csirke és nyúl állomány beállítását is.

Piukovics Mária nyugdíjba vonult, a helyére egyenlőre nem vettek fel senkit
A házi segítségnyújtásban 4 órásra módosult a munkaidő, a dolgozó ezt nem fogadta el. így
április végével új dolgozót kell keresni.

Wágnerné Piukovics Erika alpolgármester: Szeretne jelezni, hogy van néhány lakos a

településen, akik nem gondoskodnak kutyáik megfelelö tartásáról. Sajnos az állatok
kiszöknek a portáról, az utcán is kóborolnak, és mások portájára is beszöknek.

Mészáros Gabriella aljegyző: Az ülés végeztével felírják a neveket és címeket, és
küldenek ki tájékoztató levelet helyes állananásról.

Nagy Noémi polgármester: Van-e valakinek bejelenteni valója: kérdése, észrevétele az
egyebek keretében?
Mivel észrevétel, javaslat, bejelentés nincs, megköszöni mindenkinek a jelenlétet, a
testületi ülést 14 óra 45 perckor bezárja.
Kmf.
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Wágnern Piukovics Erika
jegyzőkönyv hitelesítő

