
Mátételke Község Önkormányzata Képviselő—testülete

Jegyzőkönyv

Készült: Mátételke Község Önkormányzat Képviselő— testülete 2020. október 27-én (kedd) 15
óra 30 perckor megtartott üléséről.

Jelen vannak: Nagy Noémi polgármester, Mészáros Gabriella aljegyző, Piukovics Mihályné
alpolgármester, Böresök-Wágner Barbara és Mrekva Andrea képviselők

lgazoltan távol: Bajnok Ferencné képviselő

Nagy Noémi polgármester Megnyitja az ülést.
Köszönti Mészáros Gabriella aljegyzőt, köszönti a megjelent képviselőket.

Megállapítja, hogy 4 képviselő—testületi tag van jelen az ülésen, az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Börcsök-Wágner Barbara képviselőt.
Más személyre javaslat, észrevétel nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra bocsájtja a
jegyzőkönyv hitelesítőjére tett javaslatát.
A Képviselő — testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a
jegyzőkönyv hitelesítőjének személyét.

71/2020. (X.27.)Mátételke k.öh.
Jegyzőkönyv-hitelesítő kijelölése

H a t á r 0 z a t

Mátételke Község Önkormányzat Képviselő- testülete (továbbiakban
Képviselő — testület) úgy dönt, hogy a 2020. október 27—én a Képviselő —

testületi ülésre Börcsök—Wágner Barbara képviselőt jelöli ki jegyzőkönyv-
hitelesítőnek.

Nagy Noémi polgármesterrMás napirendre javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja a
napirendi pontokra tett javaslatát.

A Képviselő — testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a
napirendi pontokat és a következő határozatot hozza:

72/2020. (X.27.)Mátételke k. öh.
Napirendi pontok tárgyalása

Határozat
Mátételke Község Önkormányzata a 2020. október 27-i ülésen a következő napirendi pontokat
tárgyalja meg:

1.) A szociális célú tűzifa juttatásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet
elfogadása
Előadó: Nagy Noémi polgármester



2.) Iskolai felvételi körzet meghatározásának véleményezése
Előadó: Nagy Noémi polgármester

3.) Egyebek

l.napirendi pont

A szociális célú tűzifa juttatásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadása

Nagy Noémi polgármester: Az elkészült anyag kiadásra került. A tavalyi rendelet alapján
készült el az idei tervezete. Sajnos minden évben kevesebb a megnyert mennyiség, de ezzel is
segíteni tudnak a településen élőknek.

Mrekva Andrea képviselő: A Jogi és ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést, és
elfogadásra javasolja a képviselő—testületnek.

Nagy Noémi polgármester: Köszöni a tájékoztatást. További hozzászólás,javaslat nincs, ezért
szavazásra bocsájtja az előterjesztést.

A Képviselő — testület egyhangúlag, 4 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a melléklet
szerint megalkotja Mátételke Községi Onkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú
tűzifa juttatásának szabályairól szóló 6/2020. (X.28.) önkormányzati rendeletét.
(a rendelet mellékelve)

2.nanirendi Dont

Iskolai felvételi körzet meghatározásának véleményezése

Nagy Noémi polgármester: Az elkészült anyagot mindenki megkapta.

További hozzászólás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja az előterjesztést.

A Képviselő — testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozza:

73/2020. (X.27.)Mátételke k. öh.
Iskolai felvételi körzet meghatározásának véleményezése

Határozat

Mátételke Község Önkormányzatának Képviselő—testülete (a továbbiakban:
Képviselő—testület) a Bajai Tankerületi Központ által tervezett Bácsalmási
Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzetének
meghatározásával egyetért.
Az intézmény székhelyének változása miatt a Képviselő-testület a cím
pontosítását az alábbiak szerint javasolja:

OM200959 BácsalmásiKörzeti Általános Iskola és AlapfokúMűvészeti
Iskola
6430 Rákóczi út 27.



Határidő: 2020. október 31 .

Felelős: Nagy Noémi polgármester

A határozatról értesül:
- kivonattal: 1. Nagy Noémi polgármester

2. Patocskai ibolya jegyző
3. Bajai Tankerületi Központ

3.napirendi pont

Egyebek

Nagy Noémi polgármester: Van-e valakinek kérdése vagy bejelenteni vajója az egyebek
keretein belül?

Mivel észrevétel, javaslat, bejelentés nincs, megköszöni mindenkinek a jelenlétet, a testületi
ülést 15 óra 55 perckor bezárja.
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