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Előző híreink óta eltelt időszakban megtartott testületi üléseink, rendezvényeink,
eseményeink témái összefoglalva.
Üléseink megtartásra kerültek: 2013. július 30 és szeptember 17.
Testületünk döntött a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökének kérésére, mely
szerint az önkormányzatoknál alakuljon Települési Értéktár Bizottság.
Mérlegelve nagyságrendünket, testületünk úgy döntött, hogy e feladatot az
Ügyrendi Bizottság fogja ellátni, külön bizottság e célra nem kerül létrehozásra.
Döntés született közterület használatról és közterület-használati díjról, mely
alapján rendeletünk került módosításra.
Meghatározásra kerültek a köznevelési intézményben alkalmazott étkeztetés
térítési díjai, (esetünkben: óvoda vonatkozásában), mely az alábbi:
tízórai - 40 Ft

ebéd - 244 Ft

uzsonna - 30 Ft

A júliusi testületi ülésen döntés született a Bajavíz Kft ügyvezetőjének
tájékoztatása alapján az ivóvíz minőségének megőrzése céljából a vízkorlátozás
bevezetésére.
Erről a lakosságot szórólapon értesítettük, vízkorlátozás, és locsolási tilalom
került bevezetésre, mely azonban a szükséges víz mennyiség csökkenését nem
eredményezte. Ezért 2013. augusztus 17-től zacskós víz került kiszállításra.
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS!!!!!!!

A zacskós ivóvíz ellátás ezen a héten vehető igénybe,
utolsó nap 2013. szeptember 20-a, péntek!
A Bajavíz Kft tájékoztatása alapján a vízfelhasználás visszaállt az eredeti
állapotra, ezáltal a szolgáltató tartani tudja az arzén mennyiségre előírt
határértéket, és a víz, fogyasztásra ismételten alkalmas.
Zajlik a TÁMOP program, melynek keretében szakmai kirándulások folynak
jelenleg. A kerti munkás képzés sikerrel zárult a résztvevők számára, majd
virágkötészeti tanfolyamon vettek részt az érdeklődők.
A Start munkaprogramok végzik a vállalt feladatokat. Június végéig megtörtént
a Közfoglalkoztatási bázistelep felújítása, megvalósult a Jókai utca egy részén a
járdaépítés, összességében 481 m2 területen.
Jelenleg folyik a templom előtti térkövezés, mely szintén vállalt feladatként
szerepelt a munkaprogramban.
Ezen programok anyagköltsége a pályázat útján állami támogatásból valósul
meg, a közfoglalkoztatottak bérezése szintén állami pénz.
Jövő évi pályázatban fogjuk tudni szerepeltetni a Vörösmarty utca legrégebbi
járdáinak a felújítását.

Júliusi ülésünkön tárgyaltuk a falunapi rendezvény lebonyolításának részleteit.

Köszönet

a

rendezvény

támogatóinak,

anyagi

és

természetbeni támogatóinak, köszönet a munkájukat adó
embereknek, hiszen nélkülük, az összefogás nélkül nem
valósulhatott volna meg a rendezvény.
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Szeptember havi testületi ülésünk témái röviden:
Testületünk tájékoztatást kapott az Önkormányzat I. félévi pénzügyi
helyzetéről.
Döntött a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzésére szolgáló
2013 évi pályázatban történő részvételről.
Elfogadásra került a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás működéséről szóló tájékoztató.
Elfogadásra került a Bácsalmási Közös Önkormányzati hivatal SZMSZ-e.
Elfogadásra
módosítása.

került

Mátételke

Község

Önkormányzatának

SZMSZ

Befejeződött a NYÁRI GYERMEKÉTKEZTETÉS,
melynek keretében 45 napig étkezhettek a gyermekek az
iskola ebédlőjében.
2015 étkezési nap lett felhasználva, az ebédet a bácsalmási Halászcsárda
vendéglő szolgáltatta.
A héten vizsgáznak a Start mezőgazdasági programjában résztvevők, 10 fő.
A mezőgazdasági program keretében megkezdődtek a termények betakarításai, a
mák, a burgonya, a tök betakarítása megtörtént, a paprika leszedése
folyamatban, a virágok betakarítása még nem kezdődött meg. Savanyítás,
paradicsom befőzés, és egyéb munkálatokat is végez a brigád. Jelenleg van
eladó mák, burgonya, savanyúság.
A diákok munkarendjének változása (iskolában kell tartózkodniuk 16 óráig)
magával hozza a könyvtár nyitvatartási idő változását, melyet a későbbiek során
fogunk kialakítani és közzétenni. Kár lenne, ha a látogatottság nagymértékben
csökkenne.
Az egyház, támogatást gyűjt a templomi szabálytalan kémény felújítására,
mely várható költsége 250 e Ft. Adakozásokat a plébános úr köszönettel
fogadja.
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Önkormányzatunk csatlakozott az „Itthon vagy – Magyarország
szeretlek – országos rendezvénysorozathoz,
melyet a Belügyminisztérium támogat.
Csatolt meghívónk szerint, ennek keretében a
gyermekek részére szeptember 28-án, szombaton a volt iskola udvarában
Ugróvár és Trambulin áll rendelkezésre, este BÚCSÚI BÁL a volt Művelődési
Ház nagytermében. 29-én, vasárnap ünnepi szentmise a Szent Mihály
védőszentről elnevezett templomunkban, melynek díszítését az önkormányzat e
pályázat keretén belül fedezi.
Vasárnap este fél 10 –kor a Közfoglalkoztatási bázistelepen, a volt Vágóhíd
épülete előtti területen TŰZGYÚJTÁS, mely az ország
valamennyi, e programhoz kapcsolódó településén egy
időben fog történni.
Az országos programsorozat célja az összefogás, az összetartozás, a közösség
összefogó erejének megmutatása.
Valamennyi rendezvény ingyenes, hiszen támogatásból valósul meg.
Mindenkit szeretettel várunk a rendezvényekre!
”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
A Bajai Rendőrkapitányság szem előtt tartja az idősek
védelmét, ezért előadást szervez az önkormányzattal közösen,
mely keretében bűnmegelőzési tanácsokkal látnák el a könnyen
védtelenné váló embereket.
Az időpontról külön értesítést küldünk!
Híreink az Önök tájékoztatását szolgálják!

Mátételke, 2013. szeptember 17.
A képviselő-testület nevében:
Bényi Józsefné
polgármester

