Mátételkc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Jegygokönyv
Készült: Mátételke Község Önkormányzat Képviselő— testülete 2021
. november 30—án (kedd)
15 perckor megtartott üléséről.

8

óra

Jelen vannak: Nagy Noémi polgármester, Piukovics
Mihályné alpolgármester, Mészáros Gabriella
aljegyző,
Börcsök—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 hitelesítőnekjavasolja 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.
51/2021. §Xl.30.! Mátételke k.öh.

Jegyzőkönyv-hitelesítő kijelölése

IM

Mátételke Község Önkormányzat Képviselő— testülete
(továbbiakban Képviselő —
testület) úgy dönt, hogy a 2021. november 30—án a Képviselő —testületi ülésre Börcsök—
Wágner Barbara képviselőt jelöli kijegyzőkönyv—hitelesitőnek.
Nagy Noémi polgármester: Más 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:

52/2021. (XLSOJ Mátételke k. öh.

Napirendi pontok tárgyalása

M

Mátételke Község Önkormányzata a 2021. november 30-i ülésen következő
a
napirendi pontokat
tárgyalja meg:
1.)

Törvényességi javaslat az egészségügyi alapellátási
felülvizsgálatára
Előadó: Nagy Noémi polgármester

körzetekről

szóló

rendelet

2.) Bácsalmás város önkormányzatával kötött
területátadási megállapodás módosítása
Előadó: Nagy Noémi polgármester
3.) Döntés Baja Város Önkormányzat FBH-NP
Nonprofit Kft-ben meglévő üzletrészének
átruházása kapcsán az elővásárlási jog gyakorlásáról
Előadó: Nagy Noémi polgármester
4.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2022. évi pályázat
Előadó: Nagy Noémi polgármester
5.) Mátételke belterület 183/1 hrsz-ú ingatlan
megvásárlása
Előadó: Nagy Noémi polgármester
6.) Mátételke község Önkormányzata 2022. évi Járási
Startmunka mintaprogram kérelem

benyújtásának támogatása
Előadó: Nagy Noémi polgármester

l.napirendi pont
Törvényességi javaslat
felülvizsgálatára

az

egészségügyi

alapellátási

körzetekről

szóló

rendelet

Nagy Noémi polgármester: Az elkészült anyag kiadásra került. A
törvényességi javaslatban
pontosan meghatározták, hogy a régi rendelet milyen hibákat tartalmazott.
Ezek javítása a
felülvizsgálat során megtörtént és elkészült egy új rendelet tervezete.

Mrekva Andrea képviselő: A Jogi és ügyrendi Bizottság
tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra
javasolja.
Nagy Noémi polgármester: Van—e kérdés ezzel kapcsolatban?
További hozzászólás, javaslat nincs, ezért szavazásra
bocsájtja az előterjesztést.
A

Képviselő — testület egyhangúlag, 4 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a melléklet
szerint megalkotja Mátételke Község Onkormányzatá
Képviselő-testületének az egészségügyi
alapellátások körzeteiről szóló 15/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendeletét.
(a rendelet mellékelve)

2.napirendi pont
Bácsalmás város önkormányzatával kötött területátadási
megállapodás módosítása
Nagy Noémi polgármester: Az elkészült anyag kiadásra került. Sajnos módosítani
szükséges a már
elfogadott megállapodást, térképészeti eltérés miatt.
Van—e

kérdés ezzel kapcsolatban?

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

A

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

53/2021. §Xl.30.) Mátételke k. öh.

Bácsalmás város önkormányzatával kötött
területátadási megállapodás módosítása

Határozat
Mátételke Község Önkormányzatának képviselő—testülete (a továbbiakban
képviselőtestület) úgy határoz, hogy a Bácsalmás külterület, 0231/2 hrsz. alatt felvett. kivett
major
művelési ágú, Földhivatáli Főosztály 610375/2/2021 számú
kijavító határozata alapján
2,6735 ha területű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) átadás-átvételéről szóló
megállapodás módositás tervezetet változatlan formában elfogadja és
jóváhagyja. A
képviselő—testület kifejezetten megerősíti azon határozatát,
hogy az Ingatlan egésze
Bácsalmás város közigazgatási területéről átcsatolásra kerüljön Mátételke
község
közigazgatási területéhez.
2.

A

Képviselő—testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy jelen képviselő-testületi
határozat figyelembevételével a területrész átadás-átvételéről szóló
megállapodás
módosítást aláírja és intézkedjen az ingatlan-nyilvántartási eljárás, valamint vonatkozó
a
egyéb eljárások lefolytatásával kapcsolatosan.
Határidő:
Felelős:

haladéktalanul
Nagy Noémi polgármester

Operatív felelős:

dr. Párczen Zoltán igazgatási ésjogi ügyintéző

A
—

határozatról értesül:
kivonattal:

l. Németh Balázs polgármester

2. Nagy Noémi Mátételke község
3, Patocskai lbolyajegyző

polgármestere

4. Mészáros Gabriella aljegyző
5. Horváth István Attila pénzügyi osztályvezető
6. dr. Párczen Zoltán igazgatási ésjogi ügyintéző

3.napirendi pont
Döntés Baja Város Önkormányzat FBH-NP Nonprofit Kft—ben meglévő üzletrészének
átruházása kapcsán az elővásárlási jog gyakorlásáról
Nagy Noémi golgármester: Az elkészült anyag kiadásra került. Mátételke Község Önkormányzata
nem kíván élni az elővásárlási jogával.
További hozzászólás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja az előterjesztést.
A

Képviselő — testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozza:
54/2021. §XI.30.] Mátételke k. öh.

Döntés Baja Város Önkormányzat FBH—NP
Nonprofit
Kft—ben meglévő üzletrészének átruházása
kapcsán az
elővásárlási jog gyakorlásáról

Határozat
Mátételke Község Önkormányzatának képviselő—testülete
úgy határoz, hogy a BAJA
VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
(székhely: 6500 Baja, Szentháromság tér 1:, statisztikai
számjele: 15724313—8411—321—03; adószám: 15724313-2—03;
törzskönyvi azonosító:
724319, képviseletrejogosult neve: Nyirati Klára polgármester, eladó
másrészről
a DTKH Duna—Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt
Felelősségű
Társaság (székhelye: 6000 Kecskemét, Kisfái 248, 0737/12 hrsz, cégjegyzékszáma: 03 09
131340, adószáma: 12564392-2—03, képviseli: Agatics Roland
ügyvezető, a továbbiakban:
DTKH Nonprofit Kft.) és/vagy
a VERTIKÁL Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 8154
Polgárdi, Batthyány utca 26. B. épület, cégjegyzékszáma: 07 09
0l3926, adószáma:
l4160592—2—O7, képviseli: Fodor vevők között
az FBH-NP Nonprofit Kft—ben lévő, Csaba
ügyvezető, a továbbiakban: VERTIKÁL Vagyonkezelő Kit.)
-

—

közötti, Baja Város Önkormányzatának tulajdonában álló,
az F BH-NP Nonprofit Kft-ben
meglévő 12 576 900 Ft névértékű (1695 %-0t megtestesítő) üzletrészének
326.500.000.-Ft,
azaz háromszázhuszonhatmillió—ötszázezer forint vételárért
történő
adásvétele
vonatkozásában sem egyben, sem részben az Önkormányzat elővásárlási
jogát nem kívánja
gyakorolni, árról kifejezetten lemond.
Határidő:

haladéktalanul.

Felelős:

Nagy Noémi polgármester

Operatív felelős:

dr. Párczen Zoltán igazgatási ésjogi ügyintéző

A határozatról értesül:
—

kivonattal:

1.

Nagy Noémi polgármester

2. Patocskai Ibolya jegyző
3. gazdálkodás
4. dr. Párczen Zoltán igazgatási

ésjogi ügyintéző

4.napirendi pont
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndijrendszer 2022.
évi pályázat
Nagy Noémi polgármester: Az elkészült anyag kiadásra került.
Sajnos idén nem adott be senki
pályázatot. Van—e kérdés ezzel kapcsolatban?
További hozzászólás, javaslat nincs, ezért szavazásra
bocsájtja az előterjesztést.
A Képviselő — testület
egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozza:

55/2021.

le.30.) Mátételke

k. öh.

l_3"ursa

Hungarica

Felsőoktatási Önkormányzati

Osztöndíjrendszer2022, évi pályázat

Határozat
Mátételke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
tudomásul veszi. hogy
Bursa Hungarica Önkormányzati Osztöndíjrendszer 2022,
évi fordulójában pályázati
kiírásához kérelem nem érkezett be.
Felelős: Nagy Noémi polgármester
A határozatról értesül:
—

kivonattal:

1.

Nagy Noémi polgármester

2. gazdálkodás

5.nanirendi gont
Mátételke belterület 183/1 hrsz-ú ingatlan
megvásárlása
Nagy Noémi polgármester: Az elkészült
anyag kiadásra került. Az előző ülésen a képviselő—
testület ajánlatot adott a terület megvásárlására. Ezután Juhász
Pál új eladási szándéknyilatkozatot
adott, mely szerint 560.000.- Ft-ért eladná a területet. Ez
kedvezőbb ár, mint amit eddig kért érte.
Javasolja. hogy az önkormányzat vásárolja
meg. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
További hozzászólás,javaslat nincs, ezért szavazásra
bocsájtja az előterjesztést.
A

Képviselő — testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozza:
56/2021. §Xl.30.) Mátételke k. öh.
Mátételke belterület 183/1. hrsz-ú ingatlan
megvásárlása

Határozat
Mátételke Község Önkormányzat Képviselő—testülete
úgy határoz, hogy a
Mátételke belterület l83/l hrsz—ú szántó és
legelő művelési ágú ingatlan
6696/32304 -ed tulajdoni hányadát megvásárolja Juhász Pál
Gödöllő, Faiskola tér
17. szám alatti lakos tulajdonostól. A
vételár 560.000.- Ft azaz Ötszázhatvanezer Ft.
Az ingatlant a 2021. évi mezőgazdasági start
mintaprogram keretében a saját
bevételek terhére megvásárolja, a közfoglalkoztatás bővítése
céljából.
Megbízza a polgármester a szükséges teendők elvégzésével.
Határidő: 2021 november....
Felelős: Nagy Noémi polgármester
.

6.napirendi pont
Mátételke község Önkormányzata 2022. évi Járási
Startmunka mintaprogram kérelem
benyújtásának támogatása
Nagy Noémi polgármester: Az elkészült
anyag kiadásra került. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
5

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

Képviselő — testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozza:
57/2021. §XI.30.! Mátételke k. öh.
2022. évi Járási startmunka
mintaprogram kérelem

benyújtásának támogatása

Határozat
l.) Mátételke Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő—testület) járási startmunka mintaprogram ezen belül
mezőgazdasági

program kérelmének benyújtásával egyetért.

2.) A Képviselő—testület nyilatkozik arról, hogy a fenti
kérelemben tervezett
beszerzések nem esnek a Kbt. hatálya alá, azaz
nem közbeszerzés kötelesek.
3.) A Képviselő—testület felhatalmazza a polgármester
a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Noémi polgármester

Nagy Noémi polgármester: Van-e valakinek fontos
bejelentenivalója, vagy kérdése. észrevétele,
amit meg kellene tárgyalni?
Mivel más észrevétel, javaslat, bejelentés nincs,
megköszöni mindenkinek ajelenlétet, a testületi
ülést 8 óra 40 perckor bezárja.
Kmf.
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Börcsök-Wágner arbarab
jegyzőkönyv hitelesítő
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