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Mátétetke Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Iegvzőkönvv
Készült: Mátételke Község Önkormányzat Képviselő- testülete 20l5. május 26-án (kedd) l4 órakor
megtartott üléséról,

Jelen vannak: Nagy Noémi polgármester, Mészáros Gabriella aljegyző, dr. Bednár Károly András,
Pozsgainé Elek Erika, Piukovics Mihályné és Wágnerné Piukovics Erika képviselők.
Nagy Noémi polgármester Megnyitja az ülést.
Köszönti Mészáros Gabriella a|jegyzőt, köszönti a megjelent képviselőket.
Megállapítja, hogy 4 képviselő - testületi tag van jelen az ülésen, az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja dr. Bednár Károly András képviselőt.

Más személyre javaslat, észrevételnem érkezeít, ezért a polgármester szavazásra bocsájtja

a

egyzőkönyv hitelesítőj ére tett j avaslatát.
A Képviselő - testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja ajegyzőkönyv

j

hitelesítőj ének személyét.

30/2015. íV.26.) Mátételke k.öh.
Jegyzőkönyv-hitelesítő kij elölése

Határozat

Mátételke Község Önkormányzat Képviselő- testülete (továbbiakban Képviselő testület) úgy dönt, hogy a 2015, május 26-án a Képviselő - testületi ülésre dr.
Bednár Károly András képviselőt jelöli ki jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Nagy Noémi polgármester: Más napirendre javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja a meghívóban

kiadott napirendi pontokra tett javaslatát.
testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a napirendi
pontokat és a követke ző haár ozatot hozza,.

A Képviselő -

31/2015. (V.26.) Mátételke k. öh.

Napirendi pontok tárgyalása

IJatározat
Mátételke Község Önkormányzata a2015. május 26-i ülésen a következő napirendi pontokat tárgyalja
meg:

1.)

A

nem közművel összegyűjtött

háztartási szennyvíz összegyűjtésére vonatkozó helyi

közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
Előadó: Nagy Noémi polgármester
2.)

Bajai Hivatásos Tűzoltóság Parancsnokának2014. évi beszámolója
Előadó: Nagy Noémi polgármester

3) Gyermekj óléti Szolgálat 2014. évi beszám olój a
Előadó: Nagy Noémi polgármester

4.) Mátételke Község Önkormányzata stratégiai ellenőrzési terve

Előadó: Nagy Noémi polgármester

5.) Polgármesteri illetmény és költségtérítésösszegszerű meghatározása

Előadó: Nagy Noémi polgármester
6.) Egyebek

1.napirendi pont

A nem

közművel összegyűjtött

közszolgáltatásról

háztartási szennyvíz összegyűjtésére vonatkozó helyi

szóló rendelet módosítása

Nagy Noémi polgármester: Az elkészült rendelet-tervezet kiadásra került. A rendelet módosítására
azérívan szükség, mert a rendeletben nevesítve van a közszolgáltatást végző vállalkozás. Mivel e
feladatot május l. napjától egy új közszolgáltatási szerződés alapján a Bakos Kft, végzi, ezért a
rendeletben módosítani kell a közszolgáltatást végző nevét, illetve a mellékletben az ő tarifájukat kell
me gj elö n i. Van-e kérdés az elhangzottakkal kapc so latban?
l

Kérdés,észrevétel van-e?
Tovább i hozzászőlás,

j

avaslat

n

incs, ezért szav azásr a boc

sáj tj

a az e lőterj esztést.

A Képviselő -

testület egyhangúlag,5 szavazaftal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a melléklet
szerint megalkotja Mátételke Község Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel
összegyűjtöttháztartási
szennlwíz begyűjtésérevonatkozó helyi közszolgáltatásról sző|ő 1612013.
(XII.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló I0l2015. (V.27.) önkormányzati
rendeletét.
(a rendelet mellékelve)

2.

napirendi pont

Bajai Hivatásos Tűzoltóság Parancsnokának 2014. évi beszámolója

Nagv Noémi polgármester:

Az

elkészűlt anyagot megküldte

Parancsnoka, mely kiadásra került.

a Bajai

Hivatásos Tűzoltóság

Kérdés,észrevétel van-e?
További hozzászőlás,javaslat nincs, ezért szavazásrabocsájtja az beszámolót.

A Képviselő -

testtilet egyhangúlag, 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül az következő határozatot

hozza:

3212015. (V.26.) Mátételke k. öh

Bajai Hivatásos Tűzoltóság Parancsnokának 2014. évi beszámolója

Határozat

Mátételke Község Önkormányzat Képviseló-testülete a Bajai Hivatásos
Tűzoltóság Parancsnokának 20 1 4 . évi be szám o lój át elfogadj a.
Határidő: azonnal
Határozatről értesül:

1.)

Nagy Noémi polgármester
2.) Bajai Hivatásos Tűzoltóság

3. napirendi pont

Gyermekjóléti Szolgálat 20í4. évi beszámolója
Nagv Noémi polgármester,. Az anyag kiadásra került. Tájékoú,atásul annyit, hogy a családgondozó
ügyfélfogadása változott, szerda helyett kedden tart ügyfélfogadást a településen. Az eddig eltelt rövid
idő alatt az a tapasúalata, hogy az új családgondozó a munkáját lelkiismeretesen végzi, és könnyen
együttműkö dik az önkormányzattal.
Kérdés,észrevételvan-e?
Tov

áb b

i ho zzászőIás,

A Képviseló hozza:

j av

a sl

at

n

i

nc s,

ezért szav azásr a

bo c

s

áj tj

a az előter j e szté st.

testület egyhangúlag, 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül az következő

határozatot

33/2015. (V.26.) Mátételke k. öh
Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi beszámolója

Határozat
Mátételke község Önkormányzat Képviselő - testülete úgy dönt, hogy a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi ellátásáról szóló
átfogó értékeléstelfogadj a.

4.

napirendi pont

Mátételke Közs

é

g Ö nko rm án y zata str atégiai el lenő rzés i

te

rwe

Nagy Noémi Dolgármester: A Vincent Auditor Kft. elkészíte!íeaz anyagot, mely kiadásra került.
Kérdés,észrevételvan-e?
Tovább i hozzászőlás,

A Képviseló -

j

avaslat ninc s, ezért szav azásr a boc

s

áj tj

a az előterj

e

sztést.

testület egyhangúlag, 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül az következő határozatot

hozza,.

3412015. (V.26.) Mátételke k. öh
Mátételke Község Ön ko rm án y zata str atégiai ellenő rzési te rve

Határozat

Mátételke Község Onkormányzat Képviselő-testülete a,,Mátételke Község
Onkormányzat Stratégiai Ellenőrzési Terve 20l5-2019. év" tervét elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Noémi polgármester

A

határ ozatró l értes ül kivonattal

:

Nagy Noémi polgármester
2./ Patocskai Ibolya jegyző
3./ Vincent Auditor Kft.
1./

5.

napirendi rront

Polgármesteri illetmény és költségtérítésösszegszerű meghatározása
Nagy Noémi polgármester: Átad3a a szótMészáros Gabriella aljegyzőnek.
A januári testületi ülésen az 512015. (I.29.) Mátételke k. öh határozattal
döntés született arra vonatkozőan,hogy 2015. február 1. napjától Nagy Noémi po|gármester fóállásban
látja el polgármesteri tisáségét. Az akkor meghozott határozat azonban a február 1. napjától járó
illetményétés költségtérítésétösszegszerűen nem tartalmaúa, csupán a pontos jogszabályi
hivatkozást, miszerint illetményét és költségtérítéséta Magyarország helyi Önkormányzatairől szőlő
201 1. évi CLXXXX. tv. 7l. §-ában foglaltak allaplán kapja.
Az e|múlt időszakban több önkormányzatnál is előfordult, hogy a testület felfelé eltérítette a
:

polgármester illetményét.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Törvényességi Ellenőrzési Osztálya tájékoztatást küldött a
polgármesteri illetmény eltérítésévelkapcsolatban, melyben állásfoglalásuk az, hogy a polgármester
illetményétfelfelé nem lehet eltéríteni,
Mindezek alapján szerencsés lenne, ha a testület határozatban összegszerűen is meghatározná a
polgármester

i

ll

etményétés költségtérítését.

Tovább i hozzászőlás,

A Képviselő -

j

avasl at

n

inc s, ezért szav azásr a bocsáj tj a az

testü|et egyhangúlag,

e

l

őterj esztést.

5 szavazattal, ellenszavazat nélkül az következő határozatot

hozza:

35/2015. (V.26.) Mátételke k.öh.

Nagy Noémi po|gármester illetményénekés
kö|tségtérítésénekösszegszerű meghatározása

Határozat
Mátételke Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Noémi polgármester

illetményét2015. február l. napjátől299.15I,- Ft/hó összegben, költségtérítésétpedig
44.872.- Ft/hó összegben határozza meg a Magyarország helyi Önkormányzatairől
szőlő20l l. évi CLXXXIX. w. 71. §-ában foglaltak alapján.
Határozaíről

értesül: NagyNoémi polgármester
Patocskai Ibolya jegyző

6.

napirendi pont

Egyebek

Nagv Noémi polgármester: Felkéri piukovics Mihálynét, néhány szót mondjon

a

közfo glalkoztatottakró l.

: Szerencsére ez a csapatjó| összekovácsolódott, jól dolgoznak, össze
is tartanak. Egy-két kihúzó személy van, de velük is |ehet beszélni, és jobb belátásra lehet óket bírni.
Jó a munkamorál. Az előző évekhez képest különösen. A munkákkal szépen haladnak. A palántákat is
elrakták.

Nagv Noémi polgármester: köszöni a tájékoúatást. Az elhangzottakat csak megerősíteni tudja.
Valóban jó| dolgoznak a közfoglalkoáatottak előző évekhez képest. Sikerült egy jó csapatot
összeállítani.

: Jelezni szeretné, hogy a kertjébe palántált paprika nagyon
rosszul nézki. Nagy része mintha tönkrement volna, a levél lepotyogott róla. Úgy látszik, hogy a töve
él a növénynek, de hajtanimég nem kezdett. A kertben van kút, amiről locsolhatják a növényeket,

Nagv Noémi polgármester: sajnos nagyon meleg volt akkor is, amikor elpalántálták, és azóta is
nagyon meleg van. Remélhetőleg magukhoz térnek majd a növények.

Ha más észrevétel,javaslat, bejelentés nincs, megköszöni
őra 40 perckor bezárja.

mindenkinek

a

jelenlétet, a testületi ülést 14
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