Mátételkc Község Önkormányzata Képviselő—testülete

Jegyzőkönyv
:

Mátetclkc Község Önkormányzat Képviselő- testülete 2021. szeptember 28—án (kedd)

a 30 perckor megtartott ü

L

10].

Jelen vannak: Nagy Noémi polgármester. Piukovics Mihályné alpolgámrester. Mé .áros
Gabriella aljegyző. Bajnok Ferencné. Böresök—Wágner Barbara és Mrekva Andrea képviselők
Nagy Noémi polgármester: Megnyitja az ülést.

Köszönti Mészáros Gabriella aljegyzőt. köszönti a megjelent képviselőket.

Megállapítja. hogy 5 képviselő—testületi tag vanjelen az ülésen., az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Börcsök—Wágner Barbara képviselőt.
Mt" személyre javaslat. észrevétel nem érkezett. ezért a polgármester szavazásra bocsájtja a
jegyzőkönyv hitelesítő re tett javaslatát.
A Képviselő — testület 5 igen szavazattal. tartózkodás és ellenszavazat nélkül
elfogadja a
jegyzőkönyv hitelesítőjének személyét.

Határozat
Mátetelkc Község Önkormányzat Képviselő- testülete (továbbiakban Képviselő —
testület) úgy dönt. hogy a 2021. szeptember 28-án a Képviselő — testületi ülésre
Bajnok Ferencné képviselőtjelöli ki jegyzőkönyv—hitelesitőnck.
Nagy Noémi nolgármestcr: Javasolja. hogy 5. napirendi pontként kerül n felvételre a
kistelepülések önkormányzati rendezvények támogatási pályázat benyújtása. Mas napirendre
javaslat nincs. eze'rt szavazásra bocsajtja a napirendi pontokra tett javaslatát.
A Képviselő

testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a
napirendi pontokat és a követke7ő határozatot hozza:
—

37/2021. leJS.) Mátételke k. öh.

Napirendi pontok tárgyalása

Határozat
Mátetelke K ég Önkormányzata a 2021. szeptember 28-i ülésen a következő napirendi
pontokat tárgyalja meg:
1.) Az avar és kerti hulladék égetés szabályairól szóló 6/2021.

rendelet módosítá *a

Előadó: Nagy Nnc'mi polgármester

(Ill.]7.) önkormányzati

2.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndijrendszer 2022. évi pályázati

kiírása

Elóadó: Nagy Noémi polgármester
3.) Közigazgatási területrész átadási megállapodás
' :Nagy Noémi polgármester

tcnezet elfogadása

4.) Előterjesztés a Mátételki Polgárőr Egyesület támogatási kérelméhez
Előadó: Nagy Noémi polgarmester

1.nanirendi nont
Az avar és kerti hulladék égetés szabályairól szóló 6/2021. (lll.l7,) önkormányzati

rendelet módosítása

Nag

Noémi nolgármester: Az elkészült anyag kiadásra került. A módosítás lehetővé teszi.
hogy az őszi időszakban is lehessen avan egetni.

Mrekva Andrea kénviselő: A Jogi és ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és

elfogadásra javasolja.

Nagy Noe'mi nolgármester: Van—e kérdés ezzel kapcsolatban?
További hozzászólás. javaslat nincs. ezért szavazásra bocsájtja az előterjesztést.
testület egyhangúlag. 5 szavazattal. ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
melléklet szerint megalkotja Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-te
eti-nek az
és
kerti
hulladék
szóló
6/2021.
avar
égetés szabályairól
(Ill, 17.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 11/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendeletét.
(a rendelet mellékelve)

A Képviselo

—

2.nanirendi nont
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati
kiírása
Nagy Noemi nolgármester: Az elkészült anyag kiadásra került Javasolja. hogy iden is
csatlakozzon az onkormanyzat. e' 'ák ki a pályázatot ezzel15 támogatva a településen a
tov a'bbtanulo diákokat. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
További hozzászólás. javaslat nincs. ezért szavazásra bocsájtja az előterjesztést.
Képviselő — testület egyhangúlag. 3 igen szavazattal. ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozza:

A

3

Bursa Hungarica Felsőoktatás: Önkormányzati
Ösztöndijrendszer 2022. évi pály ázatí kiírása
2

Határozat
l./Mátételke Község Önkomtánymtának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő—testület) elfogadja a határnzat mellékletét képező. a Bursa Hungarica
Önknmtányzati Ösztöndijrendszer 2022. évi fordulójához való csatlakozásáról.
valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot és
felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására.
2./
A Képviselő—testület a támogatásra 50.000 Ft keretösszeget biztosit a
2022. évi költségvetésében.

3./A Képviselő-testület a pályázatot kiirja és

a határozat mellékletét képező
felhívásokat
Mátételke
pályázati
község honlapján és a Bácsalmási Közös
()nkomtányzati Hivatal Mátétclki Kirendeltsegcs hirdetőtábláján közzé teszi.

Határidő: li/ pont esetében: 2021. október 1.
2./ pnnt esetében: 2022. évi költségvetés tervezése
3./ pont esetében: 2021. október 5.

3.nanirendi pont
Közigazgatási területrész átadási megállapodás tervezet elfogadása
Nagv Noémi polgármester: Az elkészült anyag kiadásra került.
kapcsolatban?

Van—e

kérdés ezzel

További hozzászólás. javaslat nincs ezc'rt szavazásra bocsájtja az előterjesztést.
Képviselő — testület egyhangúlag. 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozza:
A

39/2021. IX.28.! Mátételko k. öh.

Közigazgatási területrész átadási megállapodás tervezet elfogadása
Határozat
Mátételke Község Önkormányzatának képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület) úgy határoz. hogy a Területszcrveze'si Bizottság által előkészített. Bácsalmás
külterület. 0231/2 hrsz. alatt felvett. kivett major művelési ágú. 2.6663 ha területű
ingatlan (a továbbiakban: ingatlan) átadás—átvételéről szóló megállapodás tervezetet
változatlan fomtában elfogadja és jóváhagyja. A képviselö—testület kifejezetten egyetért
azzal. hogy az Ingatlan Bácsalmás város közigazgatási területéről átcsatolásra kerüljön
Mátételke község közigazgatási területéhez.
to

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy jelen képviselö-testületi
határozat figyelembevétele'vel a ten'iletrész átadás—átvételéről szóló megállapodást
aláírja. intézkedjen az ingatlatt-nyilvántartási eljárás, valamint a vonatkozó egyéb

eljárások lefolytatásával kapcsolatosan.

Határidő:
Felelős:

haladéktalanul
Nagy Noémi polgamtester

Operatív felelös:

dr. Párczen Zoltán igazgatási és jogi ügyintéző

A határozatról értesül:
—

kivonattal:

]. Németh Balázs polgármester

Nagy Noémi Mátetelke község polgármestere
Patocskai lbolyajegyzö
4. Mészáros Gabriella aljegyző
5. Horváth István Attila pén7 yi osztályvezető
6. dr. Párczen Zoltan igazg
csjogi ügyintéző
2.
3.

4.nanirendi Hont
Előterjesztés a Mátételki Polgárőr Egyesület támogatási kérelméhez

Nag

Noémi golgármester: Az elkészült anyag kiad"sra került. Sajnos sok kiadása van az
egyesületnek. ehhez kérik a támogatást. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
További hozzászólás. javaslat nincs. ezért szavauísra bocsájtja az clótcrjcsztést.
testület egyhangúlag.
határozatot hozza:

A Képviselő

—

5

igen szavazattal. ellenszavazat nélkül a következő

40/2021. th.28.) Mátételke k. 611.
Mátételki Polgárőr Egyesület működési támogatása

Határozat
l. Az Mátételki Polgárőr Egyesület müködési támogatásként Malételke Község
Onkomtányzata 150000: Ft vissza nem térítendő müködési tamogatast hi7tosít.
2. A

támogatást a képviselö-testület a 202]. évi sajat müködési bevételek terhére
nyújtja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Noémi polgámtester

Nagy Noémi polgármester: Van-e valakinek fontos beielentenivaloia. vagy kérdése.
észrevétele, amit meg kellene tárgyalni?

Bainok Ferencné kénvise ló lenne, ha a polgárőrök többet mozognának a településen. mert
sajnos sok gond van. Nagyon szívesen besegít smhadnapjain.
Piukovics Mihályné alpolgármester: Járnak a településen a rendőrök is a tataházi polgárőrök
is sűrűn átnéznek.

Nagy Noémi polgármester: A határőrök is sokat járnak a településen.

Bainok Ferencné kénviselő: Sokan panaszkodnak. hogy lopják a kukoricát a földekről.
Piukovics Mihályné alnolgármesler: A polgárőr egyedül nem intézkedhet. csak ha rendőr van

vele.

Nag Noémi golgármester: F7 igazából mezőőri feladat lenne. de sajnos ezt a szolgálatot az
önkormányzat nem tudná mükodtctni. Ahhoz túl kicsi a település. Sajnos anal is tisztában kell
lenni. hogy ezekben az esetekben kicsi a vagyoni érték. amit ellopnak. így igazából nem is
vennék felelösségre akkor sem. ha éppen tetten érik a rendörök. Nincs eszköz a kezükben.
Mivel más észrevételi javaslat. bejelentés nincs. megköszöni mindenkinek a jelenlétet.
a
testületi ülést 15 óra 50 perckor bezárja.
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Látta: Patocskai lboly'hcgyzö

