
MátételkeKözség Önkormányzata Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv

Készült: Mátételkc Község Önkormányzat Képviselő- testülete 2017. július 18-án (kedd) 14
órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Mészáros Gabriella aljegyző, Wágnerné Piukovics Erika alpolgármesten dr.
Bednar Karoly András, Pozsgainé Elek Erika és Piukovics Mihályné (később érkezik)
képviselők

lgázoltan távol: Nagy Noémi polgarmester

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

Megállapítja, hogy 3 képviselő — testületi tag van jelen az ülésen, az ülés határozatképes
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja dr. Bedna'r Karoly András képviselőt.
Más személyre javaslat, észrevétel nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra bocsájtja a
jegyzőkönyv ltitelesitője're tett javaslatát.
A Képviselő — testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a
jegyzőkönyv hitelesítőjének személyét.

66/20] §Vll.18.p lke .
Jegyzőkönyv-hitelesítő kijelölése

H a t a' r 0 1 a t

Mátételke Község Önkormányzat Képviselő— testülete (továbbiakban
Képviselő — testület) úgy dönt, hogy a 2017. július 18-án a Képviselő —

testületi ülésre dr. Bednár Károly Andras képviselőt jelöli ki jegyzőkönyv-
hitelesítőneke

Wágnerné Piukovics Erika alpolgármester: Mas napirendre javaslat nincs, cze'rt szavazásra
bocsájtja a napirendi pontokra tett javaslatát.
A Képviselő — testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a
napirendi pontokat és a következő határozatot hozza:

67/2017. [VII.IS.) Mátételkc k. öh.
Napirendi pontok tárgyalása

H a t á r o z á (

Mátételke Község Önkormányzata a 2017. június 18-i ülésen a következő napirendi pontokat
tárgyalja meg:

1.) Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata módosításának
jóváhagyása
Előadó: Wagnerné Piukovics Erika alpolgármester



2.) BácsalmásiKözös Önkormányzati Hivatalt létrehozó ,,Megállapodás" módosításának
jóváhagyása
Előadó: Wágnerné Piukovics Erika alpolgármester

3.) Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatamódosításának jóváhagyása
Előadó: Wágnerné Piukovics Erika alpolgármester

4.) Felső-Bácskai Vidékfejlesztési NonprofitKft. részére nyújtott tagi kölcsön elengedése
Előadó: Wágnerné Piukovics Erika alpolgármester

5.) A TOP-5.3.1-16 kódszámú-A helyi identitás és kohézió erősítése elnevezésű pályázatonvaló részvétel
Előadó: Wágncme' Piukovics Erika alpolgármester

6.) Egyebek

1. napirendi pont

Mátétclke Község Önkormányzata Képviselő—testületének a partneri rendelet
szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadása

Wágnerné Piukovics Erika alnolgármester:Az elkészül anyagot megkapta mindenki.

Van—c kerdes, észrevétel, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban?

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

A Képviselő — testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozza:

68/2017. §VII.18.]Mátételke k. öh.
Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okirata módositásánakjóváhagyása

Határozat

]. Ma'te'telke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal Alapító
Okiratát módosító okmányt az előterjesztés és jelen határozat 1 melléklete
szerint, az egységes szerkezetű Alapító Okiratot az előterjesztés és jelen határozat 2
melléklete szerint, 2017.július 18. napjával hagyjajo'vá.

2. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

3. Jelen hatarozat normatív határozat

Hatá ' ': folyamatos
Felelős: Nagy Noémi polgármester
Operatív felelős: Patoeskai Ibolya

A határozatról értesül:



— kivonattal: ]. Nagy Noémi polgármester
2. Patocskai lbolyajegyző
3. Prikida'novies Antal ügyintéző

2. napirendi pont

Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó ,,Mcgállapodás" módosításának
jóváhagyása

Wágnerné Piukovics Erika alpolgármester: Az elkészült beszámoló kiadásra került,
mindenki megkapta.

Van—e kérdés, észrevétel, hozzászólás a kiadott anyaggal kapcsolatban?

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

A Képviselő — testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozza:

69/2017. [VII.18 [Mátételke k. öhl
Bácsalmási K 5 Önkormányzati Hivatalt
létrehozó Megállapodás módosításának
jóváhagyása

Határozat

1. Ma'te'telke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal Megállapodását
módosító dokumentumot az előterjesztés és jelen határozat 1. melléklete szerint
2017. július 18. napjával jóváhagyja.

2. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

3. Jelen határozat normatív határozat

Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Noémi polgármester
Operatív felelős: Patocskai Ibolya

A határozatról értesül:
— kivonattal: 1. Nagy Noémi polgármester

2. Patocskai lbolyajegyző
3. Prikidánovies Antal ügyintéző

3. napirendi pont

Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatamódosításának jóváhagyása

Wágnerné Piukovics Erika alpolgármester:Az elkészül anyagot megkapta mindenki.



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

További hozzászolás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja az előterjesztést.

A Képviselő — testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozza:

70/2017 §VIl.1 )M elkek
Bácsalmási Ki) ös nkormanyzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzata
módosításánakjóváhagyása

Határozat

l. Mátételke Község Önkom'tányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatát módosító dokumentumot az előterjesztés és jelen
határozat 1. melléklete szerint, az egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és
működési szabályzatot az előterjesztés és jelen határozat 2. melléklete szerint,
2017.július 18. napiávaljóváhagyja,

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Noémi polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
3. Jelen határozat normatív határozat

Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Noémi polgármester
Operatív felelős: Patocskai Ibolya

A határozatról értesül:
- kivonattal: 1. Nagy Noémi polgármester

2. Patocskai lbolyajegyző.
3. Horváth István Attila PBÚ. osztályvezető
4. Prikidanovics Antal Szociális és Hatása i osztályvezető
S. Tomcsányi Katalin személyügyi ügyintéző

4. napirendi nont

Felső-Bácskai Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön elengedése

Wágnerné Piukovics Erika alnolgármester: Az elkészült anyagot megkapta mindenki.

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

Tovabbi hozzászólás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja az előterjesztést.

A Képviselő — testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozza:

71/2017, §VII.18.)Mátételke k.öh.
Felső—Bácskai Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön elengedése
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Határozat

Mátételke Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Felső-Bacskai
Vidékfejlesztési Nonprofit KR. részére nyújtott tagi kölcsön elengedéséhez
hozzájárul. az erről szóló megállapodást jelen határozat melléklete szerint
jóváhagyja, megbízza a polgármestert annak aláírásával.

Határidő: azonnal
Felelős : Nagy Noémi polgármester

A határozatról értesül:
- kivonattal: ]. Nagy Noémi polgármester

2. Felső-Bácskai Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. (Németh Balazs
ügyvezető)
3. gazdálkodás

Piukovics Mihályné képviselőmegérkezik,

5. napirendi pont

A TOP-5.3.l—16 kódszámú- A helyi identitás és kohézió erősítése elnevezésű pályázatonvaló részvétel

Wágnerné Piukovics Erika alpolgármester:Az elkészül anyagot megkapta mindenki.

Van—c kérdés, észrevétel7 hozzászólás az anyaggal kapcsolatban?

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

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

72/2017. [VII.18.)Mátétclke k.öh.
A TOP-53.146 kódszámú- A helyi identitás és
kohézió erősítése elnevezésű pályázaton való
részvétel

Határozat

Mátótelke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tamogatja a TOP-53.1-
16 kódszámú-A helyi identitás és kohézió erősítése elnevezésű pályázaton való
részvételt.

Határi ő: 2017.július 17.
Felelő . Nagy Noémi polgarmester
Operatív felelős:

A határozatról értesül:
- kivonattal: 1. Nagy Noémi polgármester

2. Patocskai lbolyajegyzö



6. napirendi gent

Egyebek

Wágnerné Piukovics Erika alnolgármester: Szeretné jelezni, hogy sajnos ismét van több
gazos porta a településen.

Mészáros Gabriella aliegyző: Bejelentés után lehetőség van a tulajdonosok felszólítására,
tegyék rendbe a portákatl

Wágnerné Piukovics Erika alpolgármester Van-e valakinek bejelenteni valója az egyebek
keretein belül?
Mivel észrevétel, javaslat, bejelentés nincs, megköszöni mindenkinek a jelenlétet a testületi
ülést l4 óra 20 perckor bezárja
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dr. Bednár Karoly Andras
jegyzőkönyv hitelesítő


