
MÁTÉTELKI HÍREK 24.

                                     Mátételke  község Önkormányzatának
                     2002. október 20 –tól  2006. október 11-ig eltelt id szakáról.

Id rendi sorrendben haladva, a megtörtént események az alábbiak:

2002. ÉV   /október 20 – december 31-ig terjed  id szak/

          100 e Ft összegben könyvállomány gyarapítás,
            50 e Ft értékben katalógus szekrény vásárlása,
            50 e Ft értékben könyvtárszobába székek vásárlása.
A könyvtár fentiek szerinti gyarapítása, beszerzése a Bács-Kiskun Megyei
Közoktatási Alapítványtól nyert 160 e Ft pályázati összegb l, valamint 40 e Ft
Önkormányzati pénzösszegb l  valósult meg.

           Szintén a Bács-Kiskun Megyei Közoktatási Alapítványtól nyert
összegb l került beszerzésre szemléltet  eszköz 80 e Ft összegben az iskola, 120
e Ft összegben az óvoda részére.

            A Gyermekétkeztetési Alapítvány nyertes pályázata alapján 18 gyermek
részesült  karácsonyi élelmiszer csomagban.

             2002-ben a Dr. Morva László Alapítvány 130 e Ft-t adományozott az
iskolának, melyb l az intézmény fénymásolót és diavetít t vásárolt.

            2002. november hó –ban a még el nem végzett Kossuth és Jókai utca egy
részének be nem fejezett padkázását végeztük el.

             Az Óvoda felújításának befejezése húzódott át erre a ciklusra, mivel a
beruházás már el leg elkezd dött. Felújítás költsége: 443 e Ft volt.

             Köztisztasági rendelet került megalkotásra 2002-ben, valamint
Közszolgáltatási szerz dést kötöttünk a Fels -Bácskai Hulladékgazdálkodási
Kft-vel. /a törvény ereje kötelezett bennünket/
2003. január 1-t l a szeméttelep hivatalosan bezárásra került.
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              2002. Karácsonya alkalmából a rászorultabb, és els sorban
gyermekeket nevel  családoknak karácsonyi csomagot készítettünk, anyagi
lehet ségeink szerint.

              Az óvodában zenés m sort hallgathattak meg a gyerekek, valamint
Mikulás napra Önkormányzati támogatással kisebb ajándékok kerültek
kiosztásra.

             Kuka pályázaton nyert a község 863 e Ft-t, mely a beszerzésre került
kuka edényzet értékének 50 %-a volt.
Ezért került a lakosság részér l a fizetend  kuka értéke 50-ban megállapításra.
A településr l az els  szemét szállítási nap : 2003. január 7-e volt.

            Bevezetésre került  „MÁTÉTELKI  HÍREK” , címmel ,  az
Önkormányzat tájékoztató lapja.

 2002. év adói:
                         Kommunális adó    1.500 Ft/év / tulajdon
                         Gépjárm  adó         1.000 Ft/100 Kg  /törvény szerinti/
                         Ipar zési adó            1,5 %  /törvény erejét l a mentességek
                                                                        Megsz nnek!/

2003. ÉV eseményei

               2003. április hó-ban, az iskola igazgatói állás pályázatának elbírálása
alapján új iskola igazgató  került kinevezésre, Bényi Józsefné személyében,
2003. augusztus 15-i hatállyal.

               Faluban történ  világítást b vít  lámpatestek felszerelése, saját er l,
                            Dózsa utcában, a Kossuth utcában, valamint az Önkormányzati
                             Hivatal el tt 1-1 lámpatest került pótlólag felszerelésre.

              Polgár rség alakításának szervezése, Piukovics Mihályné vezetésével.
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              2003-ban történt a volt Presszó átalakítása rendezvényteremmé.
              Felújítás értéke 370 e Ft.

              Foglalkoztatás a Munkaügyi Központ bértámogatása által, pályázati
rendszerben.

              2003. április – általános falutakarítási nap, a lakosság részére ingyenes.
Traktorral, az Önkormányzat által biztosított emberekkel, önkormányzati
szervezésben.

               2003. augusztus  - FALUNAP  megrendezése, egész napos
szórakoztató m sorral, a Nemzetiségi Alap 80 eFt-os, a Febösz 120 e Ft-s
támogatásával, valamint lakossági, és egyéb gazdálkodó szervezetek részbeni
támogatásából  megvalósítva.
A nap befejezéseként t zijátékot láthattunk.

               2003-ban, Munkaügyi Központi támogatással került részlegesen
beindításra a szociális ellátás rendszere, mely a gyógyszer kiváltást, ebéd
kihordást, betegek esetleges látogatását foglalta magában.
Bér és járulék támogatással, saját er  felhasználás nélkül valósult meg.

               A nyári szünetben, augusztus hó folyamán a gyermekjóléti szolgálat
szervezésében a gyermekek részére foglalkoztatás zajlott, melyen papírt
hajtogattak, bábokat készítetek, társas játékoztak  a gyerekek.

               2003. augusztus hó folyamán az Egészségügyi, Szociális és Családügyi
Minisztériumhoz beadott pályázat nyerteseiként betudtuk indítani az id skorúak
szociális ellátásának támogatására irányuló programunkat, melynek keretében
házi segítségnyújtásra 1.980 e Ft-t nyert az Önkormányzatunk.
Ebb l fedettük a feladat ellátáson tevékenyked  személyzet bérét, valamint
vásároltunk 2 db kismotort.
Foglalkoztatásra került 4 órában Horváthné Bartek Zsuzsanna, és 8 órás
munkaviszony keretében Piukovics Mihályné.
Vérnyomásmér t vásárolt az Önkormányzat, mellyel az igényl ket ki tudjuk
elégíteni vérnyomás mérés terén.

                2003 évi tankönyv vásárlási támogatás, melynek mértéke 2.400 Ft
volt, valamint kiegészít  támogatás mértéke 5.600 Ft/tanuló.

                 Beiskolázási támogatás mértéke a 2003. évben:
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                             Óvodás gyermekek részére        3.000 Ft/gyermek
                             Iskolás korúak esetében             3.000 Ft/gyermek
                             Fels fokú iskolában tanulók      4.000 Ft/gyermek.

                  2003.-tól az iskolában alapfokú m vészeti képzés valósul meg, mely
képzés ingyenes.

                   Ez évben az általános iskolában felújításra került a rendkívül elavult
állapotban lév  villamos hálózat, 230 e Ft értékben.

                    Az iskolában internet hozzáférés valósult meg, részben az
Önkormányzat anyagi fedezete mellett, részben Mityók János plébános
támogatása által.

                     Gyermekjóléti szolgálat vezet jévé nevezte ki a Testület Piukovics
Lászlónét.

                      Bursa Hungarica ösztöndíj került elfogadásra a Testület által, a
fels fokú intézményben tanulók részére.

                   Iskolában a meszelés megtörtént a nyár folyamán, valamint az ajtók,
ablakok festése saját er l, helyi dolgozók foglalkoztatása által.

                     A Jókai úti buszmegálló hibás lemezeit kijavítottuk, majd lefestésre
került, az Önkormányzatnál dolgozó munkások által.

                     Polgármesteri hivatalnál 2003-ban egy irattári helyiség került
kibetonozásra, saját dolgozók foglalkoztatása által.

                    Vásároltunk 2 db f nyírót, részben a közterületek rendben tartása
céljából, részben a lakossági igényeket kielégítend  célból. Értékük együttesen
206 e Ft.

                    A Hivatal vásárolt 1 db fénymásolót, a nem javítható régi gép
helyett, 287 e Ft összegben, valamint egy nyomtatót, 81 e Ft összegben.

                    2003. december 03-án indult a nyugdíjas klub.
                              December 04-én a gyerekek Mikulás napi ünnepsége.
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                               December 19-én Karácsonyi ünnepség került megrendezésre
a volt M vel dési Házban. /helyi gyerekek m sora, 30 tagú Madarasi harmonika
zenekar fellépésével/
                              A Karácsony alkalmából megajándékozásra kerültek az
iskolások, óvodások.

                      2004. január 1-t l az Önkormányzat ellen rzését Bels  Ellen rzési
Társulás keretében oldja meg.

                      2003. évben,  nyertes pályázat eredményeképpen 8 db 1100 literes
szemétgy jt  edényzet került elhelyezésre a faluban, ezzel kívántuk el segíteni
a kisméret  edénybe nem fér  szemét elhelyezését.

                       A téli id k beköszöntével igyekszünk az útkeresztez déseknél
homok felszórással biztosítani a balesetmentes közlekedést.

                     TESTÜLETI  döntés és határozat alapján  2004. január 1-t l
KÖRJEGYZ SÉGET  alakítottunk ki Bácsalmás várossal.

                      2003 év nyertes pályázata a Terület Fejlesztési Tanács
elbírálásában a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése és vizesblokk
korszer sítési pályázata, melynek megvalósítása 2004-ben történt.

                       2003 évben indult a Bácsalmási Kistérségben a szociális
felzárkóztató program , melynek keretében egy HCCP konyha kialakításának
lehet sége körvonalazódott meg. 2003-ban indult kistérségi szinten, melynek
megvalósulása 2006 –ig tartott.

                       2003 évben Óvodánk a Gyermekétkeztetési Alapítványtól 11 db
csomagot nyert, pályázati úton
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2004. ÉV  eseményei:

                             2004. január 1-t l került bevezetésre központilag a lakhatási
támogatás.

                              2004. február 28-án az iskola javára Farsangi bál került
megtartásra.

                              2004. március 25. Egészségügyi nap Mátételkén a
Népegészségügyi Program keretében.

                               Település rendezési feladatokat ellátó brigád kezdte meg
ténykedését, pályázat útján.

                               Közösségi Internet hozzáférés pályázat: 2 db számítógép
                               került ingyen az Önkormányzathoz, bárki hozzáférhet és
használhatja .Értéke: 321 E Ft.

                              2004. május 1. – Úniós belépés – ünnepi rendezvény került
megtartásra.
                              2004. május – Ingyenes lomtalanítási akció történt.

                              2004. július 1-t l a Tataházán megsz nt fogorvosi rendelés
helyett a Fels szentiváni Önkormányzattal került szerz dés megkötésre,
fogorvosi ellátásra, Dr. Ikladi Gábor fogorvos által.

                             2004. augusztus 21. – FALUNAP – Mátételke község
nevének 100 évfordulója – címer, és zászló avatás és felszentelés tiszteletére

soros, kulturális nap került megtartásra.
A címer és zászló készítés, valamint bejegyzés hivatalos része, felajánlásokból,
adakozásokból történt.

                              Megalakítottuk a Bácsalmási Kistérségi Társulást, a
Kistérségi Önkormányzatok részvételével.

                               2004. szeptember 1-t l iskolánk és óvodánk a
fenntarthatóság érdekében Társulás formájában m ködik tovább.
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                              2004. szeptember hó – nyertes pályázat a szeméttelep
teljeskör  felülvizsgálati tervének elkészítésére, 1 millió forint összegben,
900 e Ft támogatással és 100 e Ft saját er  biztosítása mellett valósult meg.

                               2004-ben tudtuk beindítani, nyertes pályázat útján a
házi segítség nyújtás rendszerét, ezen a programon több személyt tudtunk,  több
éven keresztül foglalkoztatni.

                               Internet hozzáférés megvalósítása az iskolában, Mityók
János plébános úr és az Önkormányzat közös anyagi befektetésével.

                               Megvalósult a Polgármesteri Hivatal teljes vizesblokk
átépítése, valamint a Hivatal akadály mentesítése. Beruházás értéke 3.097 e Ft,
Támogatás összege 2.787 e Ft, saját er  310 e Ft.

                               Falu beköszön  táblák kerültek felállításra, a település két
végén, helyi fafaragók m vei.

                                1 db f nyíró került megvételre, 116 e Ft összegben.

                                Önszervez déssel megalakult a Mátételki Polgár r
Egyesület, mely a cégbírósági bejegyzéséig is tevékenykedik.

                                 Falunapi ünnepséggel emlékeztünk meg a Karácsony
ünnepér l.

                                 Kivágásra kerültek a régi, elkorhadt f zfák, a vihar több fát
kidöntött. Visszatelepítésük a kés bbiek során megtörtént.

                                 Önkormányzati tulajdonba került a Táncsics utca, a
Közútkezel  KHT átadta kezelésbe az Önkormányzatnak.

2005. év eseményei

                                  Környezetvédelmi program készült a település teljes
egészében, 575 e Ft pályázati költségen.

                                   Egészségügyi program keretében, a Munkaügyi
Központtól nyert pályázat alapján 1 f  szakképzése folyik állami támogatással,
valamint 1 éves továbbfoglalkoztatási lehet séggel, a házi segítségnyújtás
tovább fejlesztése céljából.
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                                   Utca név táblák és információs táblák kerültek
elhelyezésre a településen, pályázati pénzeszköz felhasználásával.
235 e Ft összeg  támogatás, 89 e Ft saját er vel.

                                   Közmunka pályázat keretében 10 f  foglalkoztatása
valósulhatott meg,  település rendezési munkálatokat láttak el. Pályázathoz
kapcsolódott eszköz beszerzés, szerszámok, betonkever  és sthill f rész került
vásárlásra. Foglalkoztatás teljes egészében állami pénzb l, 7 hónapon keresztül.

                                    2005. április 30-al Nyárköszönt  kultúrm sor került
megrendezésre.

                                   Polgármesteri  Hivatalnál 2 szoba festése történt meg,
valamint az elkorhadt padló került kijavításra.
Iratok tárolására új szekrények kerültek beszerzésre, valamint tárgyaló asztal
került megvételre, össz. Értékük 250 e Ft.

                                    Elkészült a kötelez  jelleg  villamos berendezések
érintésvédelme, az óvoda, iskola, és a polgármesteri hivatal épületeiben.

                                   Munkaügyi Központi pályázattal iskola gondnoki
pályázattal 1 f  foglalkoztatása, egyéb Munkaügyi pályázatokkal több ember
foglalkoztatását tudtuk megvalósítani.
Több hónapon keresztül 20 f t foglalkoztatott az Önkormányzat.

                                     A dolgozók által elkészült a Jókai úti buszmegálló
szilárd, térköves burkolata, valamint véd korlátja.

                                     A nyár folyamán elkészült a központi buszmegállónál
egy kitér , lebetonozott sáv, emelt járdáról történ , könnyebb felszállás
biztosításával.
Ezeket a munkákat a brigád tagjai végezték, az anyag megvásárlása jelentett
kiadást az Önkormányzat részére.

                                    Ingyenes gyermekétkeztetés valósult meg, 25 f  esetében.

                                    2005. augusztus 14-én fogathajtó verseny a foci pályán, a
helyi állatbarátok kedvenc állatainak felvonulásával összekötve.
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Délután kulturális  m sor falunap keretében, valamint megünnepeltük Pálmai
Lajos volt iskola igazgató 50 éves aranydiplomáját, valamint elköszöntünk a
nyugdíjba vonuló háziorvostól, Dr. Morva László úrtól.

                                      Damjanich utca szilárd burkolatúvá tétele megtörtént, az
út egyik szakasza csak k vel tömörített, mivel az aszfalt terítésre a támogatási
pénz nem nyújtott teljes fedezetet. Beruházás értéke 5.654 e Ft, ebb l a t
ámogatás 5.088 e Ft, a saját er  566 e Ft.

                                      Környezetünk szebbé és kellemesebbé tétele érdekében
padokat, virágládákat vásároltunk. Értékét tekintve 78 e Ft.
A település lakóitól részben anyagi felajánlások, részben növények felajánlása
történt a szebb környezetért cél érdekében.

                                        Rendbe tételre került a volt l tér környéke, hogy a
falunkba bejöv t kellemesebb kép fogadja.

                                       Folyamatosan rendbe tartjuk a temet t, valamint az
egyházi kezelésben lév  templom kertet.

                                      Megvalósult a Kossuth utcai beruházásunk, a bolt és a
Kurta kocsma el tti szakasz szilárd burkolattal történ  ellátása, valamint
vízelvezetése, 1.671 e Ft támogatási pénzösszeg felhasználásával, valamint
Pozsgai Éva, Piukovics László és a Mátételki Zöldmez  Kft anyagi
hozzájárulásával segítve.

                                       Elkészült a hirdet  tábla, dolgozóink munkája által.

                                       A nyár folyamán az iskola és óvoda karbantartása,
meszelése megtörtént,  a közmunka brigád és önkormányzati dolgozók által.

                                        Iskolás gyermekek  részére ingyenessé tettük a
tankönyv beszerzést, önkormányzat általi támogatással kiegészítve.

                                         Beiskolázási segélyek kerültek kifizetésre,
Önkormányzati támogatásból.

                                       Októberben megtörtént a f zfák újra telepítése.
Parkosítások történtek, több esetben a lakosság által felajánlott fa csemetékkel.

                                        2005. szén kezd dött a temet ben az I. világháborús
 emlékhely felújítása.
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                                        1 db h szekrényt vásároltunk, valamint a Hivatalba 1
db lamináló gépet.

                                        Mikulás napi ünnepség volt az óvodában, iskolában.
Ajándékokkal az Önkormányzat kedveskedni szokott a  gyermekeknek.

                                        December hó folyamán a Dr. Morva László Alapítvány
3 gyermek részére anyagi hozzájárulást biztosított tanulmányaik fedezetére.

                                        Karácsonyi ünnepséget tartottunk, meghívott
el adóm vészek szereplésével.

2006.  év eseményei

                                        Temet ben a H sök Emlékm vének felújítása
befejez dött. Értékben: 310 e Ft.

                                         Iskolánál, a melegít  konyha berendezésre került, a
legkorszer bb konyhai berendezésekkel, valamint a házi segítségnyújtás
szolgálatot segítend , és egyéb célokat szolgáló haszonjárm  beszerzése
ESZCSM pályázati pénzösszeg, és részbeni saját er  felhasználásával.
Beruházás támogatás része: 5.200 E Ft.

                                         Elkészült az iskola melegít  konyha fel li résznél egy
fedett terasz, ahol történik a lakosság részére a meleg, hozott ebéd átvétele
céljából.

                                          Önkormányzati Testületi döntés, hogy minden
születend  gyermek után a családot 50.000 Ft születési támogatás illeti meg.
Ezzel a támogatási formával az Önkormányzat a gyermekeket nevel  családokat
igyekszik segíteni.

                                           Házi segítség nyújtás szolgálatot egyre többen
igénylik. Gyógyszer kiváltás, ebéd kihordás, jogos igénylés esetén bevásárlás,
kisebb egészségügyi ellátásokkal igyekszünk az id sebb korosztály segítségére
lenni.  Támogatási pénzb l fedezve a teljes 2006 év bér és járulék terhe, 1 f

foglalkozású személy esetében. A 6 órás munkaviszonyban tevékenyked
dolgozó bérét a normatíva fedezi le.
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                                          Megszerkesztésre került a Mátételke honlapja,
www.matetelke.hu címen található. A honlap újítását és frissítését Jager Gábor
végzi.

                                          Szül i Munkaközösség szervezésében farsangi bál
került megrendezésre,  mely rendezvény teljes bevétele az iskola és óvoda
között került megosztásra.

                                          Pályázat útján az iskolában 4 db iker számítógép
került beszerzésre.

                                           15 f  iskolás gyermek részére hétvégi ebédeltetés
folyik, pályázat keretében, mely minden hétvégén kerül kiosztásra a családok
részére.

                                           2006. március 17-én Egészségügyi nap került
megtartásra.

                                            Nyárköszönt  kulturális m sor került megtartásra a
tavasz folyamán, anyák napi köszönt vel együtt.
Növény kiállítás, és vásár el zte meg a rendezvényt. Él  virágból virágkötészeti
bemutató került megtartásra.  Ajándékot kapott az Önkormányzat, melyb l
virágládák kerültek beültetésre.

                                            Úniós követelményeknek megfelel  játszótér került
megépítésre, 1.300 e Ft támogatási pénzb l, hozzátéve az Önkormányzat 1.300 e
Ft összeg  saját erejét.

                                            Megépítésre került a Bolt el tti szakasz II. üteme, a
Leghátrányosabb helyzet  Kistérségek Támogatásából, a Dózsa  út fel li rész
szilárd út burkolata térk vel kirakva, valamint felszín alatti vízelvezetéssel.
Támogatás összege 4 millió Ft.

                                             Megvalósult a Táncsics u. vízelvezetésének és
szilárd járdaburkolat rekonstrukciójának I. szakasza, térk vel kirakva.
Támogatás összege 1.7 millió forint.

http://www.matetelke.hu
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Augusztus 12-én falunapi rendezvényünket

tartottuk. Minden nagyobb szabású rendezvények lebonyolításához pályázatot
nyújtunk be. A 2006. év nyertes pályázatai:  Febösz, Megyei Önkormányzat,
Nemzetiségi  Alapítvány. Össz. elnyert támogagás 220 e Ft. Helyi és vidéki
magánszemélyek támogatásából, felajánlásából kerülhettek a  tombola tárgyak
kisorsolásra, a kapott 70 e Ft jegy értéke az iskola és óvoda javára került
átadásra.
                                         Falunapi rendezvényünk keretében került elbírálásra a
gyermekek részére kiírt pályázat, „Mátételke legkiválóbb tanulója „ cím
elnyerésére. Díjak értéke 80 e Ft.

                                             Házi kivitelezésben történt a Hunyadi utca k vel
való borítása, még a szakemberi munka /hengerelés, símítás/ munkafolyamat
következik.

                                             Ingyenes gyermekétkeztetés történt az iskolában a
nyár folyamán, 30 napos id tartammal, 38 gyermek részére. Pályázat útján, a
szükséges öner t az Önkormányzat biztosította.

                                             Kifizetésre kerültek a beiskolázási segélyek,
3000 Ft-4500 Ft – 6000 Ft /gyermekenkénti összegben, mely Önkormányzati
támogatás a szül knek. Összege: 447 e Ft volt, teljes egészében az
Önkormányzat biztosította szül k részére.

Felújításra került a magántulajdonban lév  Szent
János emlékhely, a család restaurálta a szobrot, az Önkormányzat felújította
az emlékhelyet.

                                               Elkészült a harmadik beköszön  tábla Bajnok
Ferenc fafaragásával, és a dolgozók által történ  felállításával.

                                              Egyik szolgálati lakásunkban felújításra került a
rendkívüli módon elavult villamos hálózat, valamint elkészült az érintés
védelme.

                                              Új lámpatest került felszerelésre a játszótér
megvilágítása céljából.

                                       Megnyertük a virágos, rendezett települési
pályázatot, 250 e Ft összeg  különdíjjal.



                                               A Polgár r Egyesület bejegyzésre került
hivatalosan, a településen elhelyeztük a táblákat, mely szerint Polgár rség

ködik.
                                               Az iskola kertben füvesítést és parkosítást
végzünk.
Megnyertük a virágos, rendezett települési pályázatot, 250 e Ft
összeg  különdijjal.
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                                               Megalakult a faluban a Paletta Közhasznú
Egyesület, mely a hagyományokat ápoló, kéz ügyességgel bíró  embereket
tömöríti magába.

                                               2006. évre elbírált, nyertes pályázat a volt
vel dési Ház akadálymentesítése, mely a választások után fog megvalósulni,

mivel a határid : október 31.
Öner  nélküli pályázat, támogatási érték: 2.819 e Ft.

                                                Szeptember hó folyamán került felújításra a
központban,  az Óvoda el tti szakaszon a járda, a Táncsics utca
keresztez déséig.

Mint látható, az elmúlt 4 éves ciklusban igen jelent s volt a pályázatok száma,
ebb l kifolyólag a beruházások mennyisége.  A pályázatok legtöbb esetben  10,
vagy 20 %-os öner vel történtek. A megvalósításban a szakemberek mellett az
alapmunkálatokat a falu lakóiból összeállt brigádok végezték.
A beruházások biztosítottak munkalehet séget több ember számára.
Össz. Beruházásaink értéke a 4 év alatt: 33 millió 251 ezer forint.
Egyéb költség jelleg  beszerzések, tatarozások értéke: 3 millió 800 ezer forint.

Igyekeztünk minden lehet séget kihasználni, akár munkaer  foglalkoztatása
terén, akár beruházások területén.

Közhasznú és közcélú foglalkoztatás keretében minden évben több hónapig
tudunk embereket foglalkoztatni, a munkaügyi pályázatokat is maximálisan
kihasználjuk.

Évenkénti bontásban, a MUNKAÜGYI   BÉRTÁMOGATÁSOK  értéke:

                 2003 –ban                 1.899.450 Ft
                 2004 – ben                1.645.275 Ft
                 2005 – ben                2.07.360 Ft
                 2006 -  ban                1.829.788 Ft



        valamint Mátételki emberek foglalkoztatása valósult meg a Kistérségi
pályázat eredményeképpen, helyben foglalkoztatva
                                                  6.200.000 Ft értékben.

 Iskolai Társulás rendszerében nyertes pályázat eredményeképpen  2006-ban
                                                  1.200.000 Ft értékben foglalkoztatva 1 f .
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Ezekhez a pályázatokhoz az Önkormányzat vagy 10, vagy 20 % saját er t
hozzátett, így biztosította a foglalkoztatást.

Évenkénti bontásban a KÖZCÉLÚ  FOGLALKOZTATÁS  BÉR  ÉS
JÁRULÉK  támogatása:
                    2003-ban             1.007.831 Ft
                    2004-ban             1.686.670 Ft
                    2005-ben             2.003.557 Ft
                    2006-ban             3.041.598 Ft
Ehhez a foglalkoztatási formához a saját er  10 %.

A 4 éves periódus alatt a közhasznú és közcélú foglalkoztatás bértámogatásának
értéke összesen:   21.386.529 Ft, melyet a Mátételki emberek javára pályáztunk
és hasznosítottunk.

Tartós munkahelyet az Önkormányzat nem tudott biztosítani, mivel vállalkozás
jelleg  tevékenységet nem folytat, de minden pályázati lehet séget kihasználva
Igyekeztünk hozzájárulni az emberek és a családok megélhetéséhez.

A 4 éves ciklus alatt az Önkormányzat Képvisel  –Testülete adót nem emelt, az
el  Testület által meghatározott lakossági adók mellett tudta tartani a 4 évet.

Hitelt az Önkormányzat egy fillért nem vett fel, a beruházásaival minden
beruházás után az Állam Kincstár, és a pályázat kiírók felé elszámolt, hibátlanul,
minden fillérrel.

Vagyoncsökkenése nem volt, a meglév  ingatlanjait a lehet ségek korlátaival
kihasználja, a vágóhíd bérleti díj ellenében van kiadva.

Intézményeink m köd  képességét meg riztük, támogatjuk a gyerekeket, a
gyermekeket nevel  családokat, igyekszünk tör dni az id skorúakkal.



Munkánk végzése során mellettünk állt  falunk lakossága, akik er t, segítséget
adtak, hogy legjobb tudásunk szerint végezhessük dolgunkat.

Köszönjük az együtt ledolgozhatott éveket.

Mátételke, 2006. szeptember 18.                 Tisztelettel:
                                                                                            Bényi Józsefné
                                                                                              polgármester


