Mátételke Község Önkorm ányzataKépviselő-testülete

Iegvzőkönvv
Készült: Mátételke Község Önkormányzat Képviseló- testtilete 20l7. július 4-én (kedd) l4
órakor megtartott üléséről.

Jelen vannak: Mészaros Gabriella aljegyző, Wágnemé Piukovics Erika alpolgármester,
Pozsgainé Elek Erika és Piukovics Mihályné képviselők
Iqazoltan távol: Nagy Noémi polgármester, dr. Bednár Károly András képviselő

Wágnerné Piukovics Erika alpolgármester Megnyitja az ülést.
Köszönti MészírosGabriella aljegyzőt, köszönti a megjelent képviselóket.
Megállapítja, hogy 3 képviselő - testületi tag vanjelen az ülésen, az üIés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek j avasolj a Pozsgainé Elek Erika képviselőt.
Más személyre javaslat, észrevétel nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra bocsájtja
a jegyzőkönyv hitelesitőjére tett javaslatát.
A Képviselő - testiilet 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a
jegyzókönyw hitelesítójének személyét.
58/2017. §II.04,) Mátételke k.öh.
Jegyzőkönyw-hitelesitő kij elölése

Határozat

Mátételke Község Önkormányzat Képviseló- testülete (továbbiakban
Képviselő - testület) úgy dönt, hogy a2017. július 4-én a Képviseló testületi ülésre Pozsgainé Elek Erika képviselőt jelöli ki jegyzőkönyvhitelesitőnek,

Erika

alnolgármester: Más napirendre javaslat nincs, ezért
szavazásra bocsájtja a napirendi pontoka tett javaslatát.
A Képviselő testület 3 igen szavazaíla| tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a

Wágnerné Piukovics

napirendi pontokat és a következő haíározatoí hozza:

59/2017. íV[,04.) Mátételke k. öh.
Napirendi pontok tárgyalása

IJatározat
Mátételke Község Önkorm ilíryzaíaa 2017. június 4-i ülésen a következő napirendi
pontokat tárgyalja meg:

1.) Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-testü|etének a partneri rendelet
szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Elóadó: Wágnemé Piukovics Erika alpolgármester

a Homokhátsági Regionátis Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás 2016. évi működéséről

2.) Beszámoló

1

Előadó: Wágnemé Piukovics Erika alpolgármester

3.) Beszámoló a Bács-Kiskun Meryei Katona József Könlvtár Könyvtárellátási
szolgáltató rendszerben Mátételke településen 20l6-ban végzett munkájáról
Elóadó: Wágnemé Piukovics Erika alpo|gármester
Javaslat a Bajavíz Kft. törzstőke leszállításáról
Elóadó: Wágnemé Piukovics Erika alpolgármester
4.)

A házasságkötés engedélyezésénekszabályairól és szolgáltatási díjairól szóló
önkormányzati rendelet elfogadása
Előadó: Wágnemé Piukovics Erika alpolgármester
5.)

6.)

1.

Egyebek

napirendi nont

Mátételke Község Önkorlnányzata Képviselő-testületének a partneri rendelet
szabályairól szóló önkormányzati

rendelet elfogadása

wágnerné piukovics Erika alDolgármester: Az elkészül anyagot megkapta mindenki.
Van-e kérdés,észrevétel,hozzászólás az anyaggal kapcsolatban?
További hozzászőlás, javaslat nincs, ezérl szayazásra bocsájtja az előterjesztést.

A Képviseló -

testület egyhangúlag, 3 szavazaíta|, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
melléklet szerint megalkotja Mátételke Község Önkorm ányz^ta Képviselő-testületének
a partneri egyeztetés szabá|yairól szőló 612017.(YII.05.) önkormányzati rendeletét.
(a rendelet mellékelve)

2.

narrirendi pont

Beszámoló

a

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati

Társulás 2016. évi működéséről

wágnerné piukovics Erika alpo|gármester: Az elkészült beszámoló kiadásra került,
mindenki megkapta.

Van-e kérdés,észrevétel,hozzászólás a kiadott anyaggal kapcsolatban?
További hozzászólás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja az előterjesáést.

A Képviselő - testület egyhangúlag, 3 iger szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
hatilrozaíot hozza:

60/2017. (VII.04.) Mátételke k. öh.

Beszámoló

a

Homokhátsági

Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2016. évi működéséről

Határozat

Mátételke község Önkormányzata Képviseló-testülete a Homokhátsági
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016, évi
múködéséről szóló beszámolót tudomásul vette.
Hataridő: folyamatos
Felelős: Nagy Noémi polgármester

Enől jegyzőkönyvi kivonaton értesítéstkap:
l. A Képviseló-testiilet tagjai
2, Nagy Noémi polgármester
3. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

3. napirendi pont

Beszámoló

a

Bács-Kiskun Meryei Katona József Könlvtár Könywtárellátási

szolgáltató rendszerben Mátételke településen 2016-ban végzett munkájáról

Wágnerné Piukovics Erika alpolgármester: Az elkészül anyagot megkapta mindenki.
Van-e kérdés,észrevétel,hozzászólás az anyaggal kapcsolatban?
T

ovábbi hozzászólás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja az előterj esztést.

A Képviselő - testület eryhangúlag, 3 igen szavazallal, ellenszavazat nélkül a következő
hatátrozatot hozza:

61/2017. (VII.04.) Mátételke k,öh.

Beszámoló a Bács-Kiskun Meryei Katona József
Könywtár Könywtárellátási szolgáltató
rendszerben Mátételke te|epülésen 2016-ban
végzett munkájáról

Határozat
Mátételke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bács-Kiskun

Megyei Katona József Könyvtár Könlvtárellátási

szolgá|tató
rendszerben Mátételke településen 20l6-ban végzett munkájáró| szóló
beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

A határozatról

-

értesül :

kivonatta]:

1.

Nagy Noémi polgármester

2. Patocskai Ibolya jegyző

3. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyr,,tár
4.

napirendi pont

Javaslat a Bajavíz Kft. tölzstőke leszállításáról
Wágnerné Piukovics Erika alpoleármester: Az elkészült anyagot megkapta mindenki.

Van-e kérdés,észrevétel,hozzászólás az alyaggal kapcsolatban?
További hozzászólás, javaslat nincs, ezért szavazásta bocsájtja az előterjesztést.

A Képviselő - testiilet

eg5,,hangúlag, 3 igen szavazaltal, ellenszavazat nélkül a következő

hatéLrozatot hozza:
621201 7.,

§II.04,) Mátételke k,öh,

BAJAVIZ Kft. jeryzett tőke leszál|ítása
Határozat

l. A Képviselő-testület a BAIAVLZ Kft. veszteségéretekintettel hozzájánll a
tarsaság törzstőkéjének 1.558.500.000 Ftról 623.400.000.-Ft-ra történő
Ieszél|ításáútoz. Egyuttal hozzájárul, hogy Mátételke Község Önkormányzata
törzsbetéde 300.00OFt-ról 120.000..-Ft-ra csökkenjen.

2. Tudomásul veszi, hogy törzstőkéjének csökkentésével szavazaíai száma
re, szavazaíi aránya 0,161 o%-ra módosul
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3. A határozatnak megfelelő módosításokkal egységes szerkezetű tiá,rsasági
szerződést elfogadja, egyúttal megbízza Nagy Noémi polgármestert annak
aláírásával.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza aPolgármestert, hogy a BAJAVIZ Kft.
taggyúlésénjelen hatiiLrozat 1, 2. 3. pontjában foglaltak szerint képviselje
Mátételke Község Önkorm ányzalál.

Határidő:
Felelós :
A

5.

BAJAVIZ Kft.

2017. június 29-i taggyúlése

Nagy Noémi polgármester

határozatró l értesül:

-

kivonattal:

-

levélben

Nagy Noémi polgármester
2. Patocskai Ibolya jegyző
3. gazdálkodás
1. Mrekva László ügywezető igazgaíó
1.

napirendi pont

A

házasságkötés engedélyezésénekszabályairól
önkormányzati rendelet elfogadása

és szolgáltatási díjairól

szóló

Wáqnerné Piukovics Erika alDoleármester: Az elkészül anyagot megkapta mindenki.
Van-e kérdés,észrevétel,hozzászólás az anyaggal kapcsolatban?
További hozzászőlás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja az előterjesztést.

A Képviselő -

testület egyhangúlag, 3 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
melléklet szerint megalkotja Mátételke Község Önkorm ányz^t^ Képviselő-testületének
a házasságkötés engedélyezésénekszabályairól és szolgáltatási díjairól sző|ó 7l20l7.
(VII.05.) önkormányzati rendeletét.

(a rendelet mellékelve)

6.

nanirendi nont

Eryebek

Wámerné Piukovics Erika alnolgármester: Van-e valakinek bejelenteni va|őja az
egyebek keretein beliil?

Mivel ésnevétel,javaslat, bejelentés nincs, megköszöni
testtileti üést 14 &a20 perckor bezá{a,

lün'^\ <
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WágnEmé Piukovics
alpolglármester
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Pozsgainé Elek Erika
egyzőkönlv hitelesító

mindenkinek a'jelenlétet, a

