
Mátételke Község Önkormányzata Képviselő—testülete

Jegyzőkönyv

Készült: Mátételke Község Önkormányzat Képviselő- testülete 2018. december 11—én (kedd)
15 órakor megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről.

Jelen vannak:, Nagy Noémi polgármester, Wágnerné Piukovics Erika alpolgármester,
Mészáros Gabriella alj egyző, Pozsgainé Elek Erika és Piukovics Mihályné képviselők

Igazoltan távol: dr. Bednár Károly András képviselő

Nagv Noémi polgármester Megnyitja az ülést.
Köszönti Mészáros Gabriella aljegyzőt, köszönti a megjelent képviselőket, és a lakosság
tagjait.

Megállapítja, hogy 4 képviselő — testületi tag van jelen az ülésen, az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Wágnerné Piukovics Erika alpolgármestert.
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.

106/2018. (Xll.11.)Mátételke k.öh.
Jegyzőkönyv-hitelesítő kijelölése
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Mátételke Község Önkormányzat Képviselő- testülete (továbbiakban
Képviselő — testület) úgy dönt, hogy a 2018. december 11-én a
Közmeghallgatással egybekötött Képviselő — testületi ülésre Wágnerné
Piukovics Erika alpolgármestert jelöli ki jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

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:

107/2018. (XII.] 1.) Mátételke k. öh.
Napirendi pontok tárgyalása

H a t á r o z a t

Mátételke Község Önkormányzata a 2018. december 11-i közmeghallgatással egybekötött
ülésen a következő napirendi pontokat tárgyalja meg:

1.) Beszámoló az önkormányzat 2018. évi munkájáról



Előadó: Nagy Noémi polgármester

2.) Tájékoztató az önkormányzat 2019 évi terveiről
Előadó: Nagy Noémi polgármester

3.) Lakossági közérdekű kérdések és javaslatok meghallgatása,megvitatása
Előadó: Nagy Noémi polgármester

1. napirendi pont

Beszámoló az önkormányzat 2018. évi munkájáról

Nagy Noémi polgármester: A mai közmeghallgatáson a 2018—as év elért eredményeiről
valamint a 2019—es év terveiről szeretnék beszélni.
Mint az épület külső jegyei mutatják, befejeződött a TOP-321-es Energetikai pályázat
beruházása. Az épület mind a külső mind belső jegyeiben megszépült, valamint korszerű és
energiatakarékos is lett. Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a türelmét és
fáradozását, hogy segítette a munkánkat míg a másik épületben működött az önkormányzat.
Jelenleg egy másik pályázat kivitelezése kezdődik a TOP-112, melynek keretében a már
korábban az önkormányzat által megvásárolt Varroda épületében, egy zöldség és
gyümölcsfeldolgozó kerül kialakításra. Ezzel is szeretnénk, hogy a későbbiekben a helyieknek
még ha nem is nagy létszámban, de munkahelye jöjjön létre.
A településen több kisebb, pályázat is megvalósult az idei évben. A nyár elején kulturális
történelmi napot tartottunk a helyi és vidéki családok részére. A rendezvényen való részvétel
ingyenes volt. Különböző történelmi korok elevenedtek meg a megjelenteknek.
Az idei évben a temető umafalát is pályázati pénzből tudjuk bővíteni, mivel a meglévő urnafal
szinte teljesen megtelt.
A korábbi évekhez hasonlóan, 2018-ban is a nyári szünet idejére, minden 0—18 éves korú
gyermek részére ingyenesen napi egyszeri meleg étkezést biztosított az Önkormányzat a saját
költségvetéséből, valamint iskolakezdéskor is támogatta a gyermekes szülőket Erzsébet
utalvány formájában.
Az idei évben valósult meg a 2017. évi szociális földprogram, melynek keretében 30
családnak jutott zöldségvetőmag, gyümölcsfa valamint napos csirke és kacsa és az induláshoz
szükséges takarmány.
Ezzel is javítani kívántunk a hátrányos családok helyzetén, valamint megmutatni a háztáji
gazdálkodás előnyeit, melyhez a program ideje alatt folyamatos szakmai segítséget kaptak.
Az idei évben is indult közfoglalkoztatási program, melynek keretében átlagosan 12-18 fő
került bevonásra. Két programot indított az Önkormányzat, mezőgazdasági és hosszabb
időtartamút. A korábbi évekhez hasonlóan a program egy köztes segítséget nyújt a valós
munkaerőpiacra történő visszakerüléshez.

2. napirendi pont

Tájékoztató az önkormányzat 2019 évi terveiről

Nagy Noémi polgármester: A következő évben a korábbiakhoz hasonló irányvonalat
kívánjuk követni. Befejeződik a Zöldségfeldolgozó kialakításának beruházása, mellyel



reméljük új munkahelyek jönnek létre. 2019-ben is indítani kívánunk közfoglalkoztatási
programot, melyben folytatjuk a korábbi évek munkáját.
Lehetőségeinkhez képest, igyekszünk minden pályázati támogatást kihasználni. Folyamatosan
keressük, és figyeljük a kiírásokat.

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

3. napirendi pont

Lakossági közérdekű kérdések és javaslatok meghallgatása,megvitatása

Nagy Noémi polgármester: Van-e valakinek bejelenteni valója, kérdése, észrevétele?

Mivel észrevétel, javaslat, bejelentés nincs, megköszöni mindenkinek a jelenlétet, a testületi
ülést 15 óra 30 perckor bezárja.
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