Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Jegggoköngv
Készült: Mátételke Község Önkormányzat Képviselő— testülete 2021. december 14-én
(kedd)
óra 45 perckor megtartott üléséről.

8

Jelen vannak: Nagy Noémi polgármester, Piukovics Mihályné alpolgármester, Mészáros
Gabriella aljegyző, Bajnok Ferencné képviselő és Börcsök—Wagner Barbara
képviselők

Igazoltan távol: Mrekva Andrea 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 Bajnok Ferencné 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.
58/2021. [XII.] 44 Mátételke k.öh.
Jegyzőkönyv-hitelesítőkijelölése
Határozat
Mátételke Község Önkormányzat Képviselő- testülete (továbbiakban Képviselő —
testület) úgy dönt, hogy a 2021. december 14—én a Képviselő — testületi ülésre
Bajnok Ferencné képviselőt jelöli ki jegyzőkönyv—hitelesítőnek.
Piukovics Mihályné alpolgármester: Javasolja, hogy 6. napirend pontnak vegyék fel a
polgármester jutalmazását.
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:
—

59/2021. §XII.14.! Mátételke k. öh.

Napirendi pontok tárgyalása

Határozat
Mátételke Község Önkormányzata a 2021. december 14-i ülésen a következő napirendi
pontokat tárgyalja meg:

l.) Mátételke Község Képviselő-testülete és Szervei
Szabályzatáról szóló 7/2019.(Xl. 4.) rendelet módosítása

Szervezeti

és

Működési

Előadó: Nagy Noémi polgármester

2.) A Képviselő-testület 2022. évi munkatervének megállapítása

Előadó: Nagy Noémi polgármester

3.) Előterjesztés a családok karácsonyi támogatása

Előadó: Nagy Noémi polgármester

4.) Mátételke Község Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési terve

Előadó: Nagy Noémi polgármester

5.) A Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkájáról szóló
tájékoztató

Előadó: Nagy Noémi polgármester
6.) Polgármester jutalmazása

Előadó: Piukovics Mihályné alpolgármester

l.nanirendi pont
Mátételke Község Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 7/2019.(Xl. 4.) rendelet módosítása

Nag Noémi polgármester: Az elkészült anyag kiadásra került.
Börcsök-Wágner Barbara képviselő: A Jogi és Ú gyrendí Bizottság tárgyalta az előterjesztést
és elfogadásra javasolj a.

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 Onkormányzata Képviselő-testületének
Mátételke Község Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 7/2019.(Xl. 4.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 16/2021. (XII. 15.)

önkormányzati rendeletét.
(a rendelet mellékelve)

2.napirendi pont
A Képviselő-testület2022. évi munkatervének megállapítása

Nagy Noémi polgármester: Az elkészült anyag kiadásra került. Minden évben elkészül a
következő évi munkaterv.
Van—e

kérdés ezzel kapcsolatban?

További hozzászólás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja az
előterj esztést.
A Képviselő — testület egyhangúlag, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozza:

60/2021. §Xll.l4.) Mátételke k. öh.

A Képviselő-testület2022. évi munkatervének
megállapítása

Határozat
l.

Mátételke Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mátételke
Község
Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019.
(XL4.) önkormányzati rendelet 12, § (6) bekezdése alapján az előterjesztés és a
jelen
határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja
meg a 2022. évi munkatervet és
jogalkotási programot.
Jelen határozat normatív határozat.

2—

Határidő: 2022, december 31. a végrehajtásra
Felelős: Nagy Noémi polgármester
Patocskai Ibolya jegyző
A munkatervet kapják:
]. Nagy Noémi polgármester
2. Patocskai Ibolya jegyző

3.

az SZMSZ 12.

4. irattár

§

(7) bekezdésében megjelöltek

3.napirendi gont
Előterjesztés a családok karácsonyi támogatása
Nagy Noémi golgármester: Az elkészült anyag kiadásra került. Az előző évekhez hasonlóan
idén is szeretné az önkormányzat támogatni a családokat A
jó hír, hogy idén kicsit sikerült
emelni az összegeken.
További hozzászólás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja az előterjesztést.
A

Képviselő _ testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozza:
61/2021. (XII.]4.[ Mátételke k. öh.

Családok karácsonyi támogatása

Határozat
1.

Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő—
testület) úgy dönt, hogy minden Mátételkén bejelentett lakóhellyel rendelkező és
3

életvitelszerűen a településen élő család részére legfeljebb 8.000.- Ft
értékben
karácsonyi élelmiszercsomagot nyújt. ] családnak kell tekinteni mindenkit, a lakcímcn
élő háztartások számától függetlenül.
2.

A Képviselő-testület a fentiek figyelembevételével, minden 18.
életévét be nem töltött
gyermek részére csomagot nyújt, legfeljebb 3.000.— Ft értékben.

3.

A Képviselő—testület minden Mátételkén bejelentett
lakhellyel rendelkező, felsőoktatás
nappali tagozatán tanulmányokat folytató diáknak 15.000.— Ft pénzbeli
támogatást
biztosít. Feltétele az iskola által kiállított, a tanulmányok
folytatásának igazolása

4. A Képviselő—testület minden Mátételkén
bejelentett lakóhellyel rendelkező 2021.
évben született gyermek részére 15.000.- Ft pénzbeli
támogatást biztosít.
5.

A támogatást a Képviselő-testület a COVID—19 vírus
okozta terhek enyhítésére a
202]. évi szociális normatíva terhére nyújtja.

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Noémi polgármester

4.nanirendi Hont
Mátételke Község Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési terve
Nagy Noémi polgármester: Az elkészült anyag kiadásra került. AZ előző évekhez
hasonlóan
idén is szeretné az önkormányzat támogatni családokat.
A jó hír, hogy idén kicsit sikerült
a
emelni az összegeken.
További hozzászólás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja
az előterjesztést.
A Képviselő

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

62/2021. §XIl.14.) Mátételke k. öh.
2022. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Határozat
Mátételke Község Önkormányzatának Képviselő—testülete
a Mátételke Község
Onkormányzata a 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervével az
előterjesztés és a
jelen határozat melléklete szerint egyetért.
Határidő: folyamatos és a 2023. áprilisi soros képviselő—testületi ülés
(beszámoló
jelentésre)
Felelős: Nagy Noémi polgármester és
Patocskai lbolyajegyzö
Operatív felelős: Dohány Melinda gazdálkodási ügyintéző

határozatról értesül:
kivonattal:
1. Nagy Noémi polgármester
2. Patocskai lbolya jegyző
3. gazdálkodás
levélben
l. Vincent Auditor Kft. Lisztes—Tóth Linda belső ellenőrzési vezető

A
—

—

5.napirendi pont
A

Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkájáról szóló
tájékoztató

Nagy Noémi polgármester: Az elkészült anyag kiadásra került. A tájékoztató minden évben
elkészül, az adott év aktuális adatai vannak benne.
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:

63/2021. §XIl.14.) Mátételke k. öh.
Az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a
Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi
munkájáról szóló jegyzői tájékoztató

Határozat
Mátételke Község Önkormányzatának Képviselő—testülete az önkormányzat
munkáját érintő jogszabályokról és a Bácsalmási Közös Onkormányzati Hivatal
2021. évi munkájáról szóló jegyzői tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Patocskai Ibolyajegyző
A határozatról értesülnek:
kivonattal: ]. Nagy Noémi polgármester
2. Patocskai Ibolya jegyző, általa az önkormányzati hivatal
osztályvezetői
A Képviselő-testület nem kéri jelenteni a határozatban foglaltak végrehajtásának
megtörténtét.
—

6.napirendi pont
Polgármester jutalmazása
Nagy Noémi golgármester: Mivel érintett a kérdésben, ezért átadja a szót Piukovics Mihályné
alpolgármestemek.

Piukovics Mihályné alpolgármester: Az elkészült
anyag kiadásra került. Az elmúlt három
évben a polgármester nem kapott semmiféle jutalmat a település érdekében végzett munkájáért.
Ugy gondolja, hogy mivel a lakosok bármikor fordulhatnak hozzá
segítségért, akár este és
hétvégén is, nem sajnálja idejét és energiáját a falutól és a lakosságtól, próbálják
meg ezt kicsit
értékelni, és megköszönni azzal, hogy a kiadott anyagban meghatározott
összegű jutalmat
megszavazzák részére.
Van—e

kérdés ezzel kapcsolatban?

További hozzászólás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja
az előterj esztést.
A Képviselő — testület egyhangúlag, 3 igen
szavazattal,
a következő határozatot hozza:

1

tartózkodással, ellenszavazat nélkül

64/2021. §Xll.l4.! Mátételke k. öh.
Polgármester egyszeri jutalma

Határozat
Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mátételke
Község
Önkormányzata a Polgármester egész éves munkájának megbecsüléseként
egyszeri
bruttó 300.000.- Ft jutalmat nyújt. A jutalmat a 2021. éves költségvetés saj át bevételek
terhére nyújtja.
2. Megbízza az alpolgármestert a szükséges teendők
elvégzésével.
1.

Határidő:
Felelős:

Azonnal
Piukovics Mihályné alpolgármester

Nagy Noémi polgármester: Köszöni, hogy elismerik a munkáját.
valakinek fontos bejelentenivalója, vagy kérdése, észrevétele, amit
meg kellene
tárgyalni?
Van—e

Piukovics Mihályné alpolgármester: Szeretné javasolni, gondolkodjanak el
azon, hogy
hozzanak létre egy rendeletet, amelyben meghatároznák, milyen módokon lehet elismerni
azokat a személyeket, akik a település vagy lakói érdekében tettek valamit. Cimadományozásra
gondolt.
Mészáros Gabriella aliegyzo: A környező településeken van címadományozásről szóló
rendelet, nézzék meg, milyen elismeri formák vannak, szerezzenek ötleteket, amiket majd fel
lehet használni a rendelet megalkotásához. Mivel a címadományozás általában pénzbeli
jutalommal is jár, fontos, hogy a következő évi költségvetés megalkotásánál ezt is figyelembe
vegyék.

Bajnok Ferencné képviselő: Tájékoztatja a testületet, hogy a Horgász egyesület a Jókai
utcában pályázati összegből megvásárolt 4 portát, amit majd közösségi térre szeretnének
fejleszteni. Figyelik a pályázatokat, de szeretnék akár az önkormányzattal összefogásban
megvalósítani.

Nagy Noémi polgármester: Majd figyelik a pályázati lehetőségeket és
megnézik, mit tehetnek
ebben az ügyben. Jó ötletnek tartja a közösségi tér létrehozását.
Mivel más észrevétel, javaslat, bejelentés
nincs, megköszöni mindenkinek a jelenlétet, a
testületi ülést 9 óra 25 perckor bezárja.
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