Mátételke Község Önkormány zata Képviselő-testülete

Jegvzőkönvv
Készült: Mátételke Község ÖnkormányzatKépvíselő- testülete

201,5.

április 29-én (szerda)

14 órakor megtartott üléséről.

Jelen vannak: Mészáros Gabriella aljegyző, dr. Bednár Károly András, Pozsgainé Elek
Erika, Piukovics Mihályné és Wágnerné Piukovics Erika képviselők, Dohány Melinda
gazdáIko

dás

i ü gy inté ző.

Igazoltan távol: Nagy Noémi polgármester
Tájékoztatja a képviselőket, hogy Nagy Noémi
polgármester távolléte miatt atestületi ülést ő fogja vezetni, majd megnyitja az ülést.
Köszönti Mészáros Gabriella aljegyzőt, köszönti a megjelent képviselőket.
Megállapítj a, hogy 4 képviselő - testületi tag van j elen az ülésen, az iJlés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek j avasolj a Pozsgainé Elek Erika képviselőt.
Más személyre javaslat, észrevétel nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra bocsájtja a
j egyzőkönyv hitelesítőj ére tett javaslatát.
A Képviselő - testület 4 igen szavazattal, ártőzkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a
j egyzőkönyv hitelesítőj ének személyét.

2212015. (IV.29.) Mátételke k.öh.

Jegyzőkönyv-hitelesítő kij elölése

FIatár ozat

Mátételke Község Önkormányzat Képviselő- testülete (továbbiakban
Képviselő - testület) úgy dönt, hogy a 2015, április 29-én a Képviselő testületi ülésre Pozsgainé Elek Erika képviselőt jelöli ki jegyzőkönyvhitelesítőnek.

: Más napirendre javaslat nincs, ezétl szavazásta
bocsájtja a meghívóban kiadott napirendi pontokra tett javaslatát.
A Képviselő - testület 4 igen szavazattal, tartőzkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a
napirendi pontokat é s a követk ező határ ozatot hozza:

2312015. (IV.29.) Mátételke k. öh.

Napirendi pontok tárgyalása

IJatár ozat
Mátételke Község Önkormanyzata a20I5. április 29-i ülésen a következő napirendi pontokat
tárgyalja meg:

1.) Beszámoló Mátételke Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének

teljesítéséről
Előadó : Wágnerné Piukovics Erika alpolgármester
2.) 2015. évi költségvetés módosítása

Előadó

:

Wágnerné Piukovics Erika alpolgármester

3) Mátételke Község Önkormányzat Gazdasági programjának elfogadása
Előadó : Wágnerné P iukovics Erika alpol gármester

A

nem közművel összegyűjtött háztartási begyűjtésérevonatkoző kőzszolgáltatási
tevékenység végzésérebekért áraj ánlatok értékelése
Előadó : Wágnemé Piukovics Erika alpolgármester
4.)

5.) Felső-Bácskai

Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás Társulási

Megállapodásának módosítása
Előadó : Wágnemé Piukovics Erika alpolgármester

6.) Óvoda és egységes óvoda-bölcsődei

ellátásrót és intézmény átadásról szóló

megállapodás felülvizsgálata
Előadó : Wágnerné Piukovics Erika alpolgármester
7.)

Egyebek

1.napirendi pont
Beszámoló Mátételke Község Önkormányzata2014. évi költségvetésének teljesítéséről
:

szó

1

D

Az

ohány Melinda gazdálko dási ügyinté zőnek.

elkészült anyag kiadásra került, Átadla a

Dohánv Melinda eazdálkodási üwintéző: A kiadott anyagban szereplő beszámolóról
elfogadó határozatot kell hoznia a testületnek, illetve meg kell alkotni a zérszámadásról szóló
rendeletet.

Ezutén ré s zlete sen elmagy

ar

ázza az előterje s zté s s zöve gét.

Wágnerné Piukovics Erika alpolgármester: Köszöni

a tájékoztatást. Kérdés,észrevétel

van-e?

További hozzászőIás,javaslat nincs, ezértszavazásrabocsájtjaaz előterjesztést.

A Képviselő -

testület egyhangúlag, 4 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a melléklet
szerint megalkotja Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat
2014. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendeletét.
(a rendelet mellékelve)

2. napirendi pont

2015. évi költségvetés módosítása

wágnerné piukovics Erika alpolgármester:

Az

szól Dohány Mel inda gazdáIko dási ügyintézőnek.

elkészült anyag kiadásra került. Atadla a

Dohánv Melinda eazdálkodási ügvintéző: A kiadott anyagban szerepel az ok, törlénetesen
azingatlan vásárlás az, ami miatt szükségessévált aköltségvetés módosítása.
Ezután ré s zl ete s en elmagy ar ázza az előterje s zt é s s zöve g ét.
: Van-e az idei költségvetésben az épület felújításara tervezve?
Javasolja, hogy a vételárat utalással fizessék ki.

hogy közfoglalkoztatási

incs összeg teryezye a felújításra, de remélik,

program keretében lesz majd rá lehetőség.

wágnerné piukovics Erika alpolgármester: köszöni
van-e?

a

tájékoztatást. kérdés,észrevétel

További hozzászőIás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsáj tja az előterjesztést.

A Képviseló -

testület egyhangúlag, 4 szavazattal, ellenszayazat és tartózkodás nélkül a melléklet
szerint megalkotja Mátételke Község Önkorrnányzata Képviselő-testületének az önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló 2l20l5.(I.I8.) rendelet módosításáról szóló 9/2015.(IV.30.)
önkormányzati rendeletét.
(a rendelet mellékelve)

3. napirendi pont

Mátételke Község Önkormán yzat G azdas á gi
Wá gnerné Piukovics

Erika alpolgármester

Kérdés,észrevételvan-e?

További hozzászőIás,

A

Képviselő

-

j

testület egyhangúlag,

Mátételke Község

Az

ro gramj

ának elfo gadás a

anyag kiadásra került.

avaslat nincs, ezért szavazásra bocsáj tja az előterj esztést.

határozatothozza,.
15. {dv.29.

:

p

4

szavazattal, ellenszavazat nélkül az következő

öh
nkormány zata 2015 -2020 évi Gazdas

á

gi P ro gramj a

Határozat
1. Mátételke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a melléklet
szerint - elfogadja Mátételke Község Önkormányzata 2075 -2020 évi
Gazdasági programját.

2. A

Képviselő-testület felhatalmazza

a

polgármester

a

szükséges

intézkedések megtételére.
Hatráridő: azonnal

Felelős: Nagy Noémi polgármester

A határ o zatró l

érte sül

:

- kivonattal:

4.

A

1.

Nagy Noémi polgármester

2. Patocskai lbolya jegyző

napirendi pont

nem közművel összegyűjtött

báztartási begyűjtésérevonatkozó közszolgáltatási
tevékenység végzésérebekért árajánlatok értékelése
Wágnerné Piukovics Erika alpolgármester: Az anyag kiadásra került. A beérkezett
ajánlatok közül a Bakos Kft. adta a legkedvezőbbet, így javasolja, hogy az önkormányzat
ezzel a céggel kösse meg a közszolgáItatási

szerződést.

Kérdés, észrevételvan-e?

További hozzászőIás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsáj tja az előterjesztést.

A

Képviselő

-

testület egyhangúlag,

4

szavazattal, ellenszavazat nélkül az következő

haíétrozatothozza.
2512015. 0V.29.) Mátételke k. öh

A

nem közművel összegyűjtőtt háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység
v égzésér
e bekért áraj ánlatok értékelése
Határozat
Község Önkormányzaténak Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
közművel összegyűjtött háztartási szennyviz begyűjtésérevonatkozó

1./ Mátételke

nem

közszolgá|tatási tevékenységről szóló közszolgá|tatási szerződést 1 év (2015. május
I. - 2016. április 30.) időtartamra - a legkedvezőbb arajánlatra tekintettel - a Bakos
Kft-vel köti meg nettó alapdíj összesen (forint/szállítás): 920,- illetve nettó ürítésidíj
összesen (forint/m3) : 240,- közszolgáltatási díjj al.

2.1 Mátételke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhata|mazza a
Polgármestert a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyviz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatási tevékenységről szóló közszolgáltatási szerződés
aláírására.

Hataridő: azonnal
Felelős: Nagy Noémi polgármester

A

határ o zatró l érte sül

:

-

kivonattal:

-

levélben: I. Bakos Kít. 6500 Baja,

Nagy Noémi polgármester
2. Patocskai Ibolya jegyző
3 . gazdáIkodási ügyintéző
1.

Tanya III. kerület 20. (nyertes

ajánlattevő)

5.

napirendi pont

Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladék]erakó Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
: Az anyag kiadásra került. Az előterjesztésben
szerepelnek az okok, amik miatt a megállapodás felülvizsgáIata szükséges.

További hozzászőIás,

A

Képviselő

-

j

avaslat nincs, ezért szavazásra bocsáj tja az előterj esztést.

testület egyhangúlag,

határozatothozza:

Felső-Bácskai Regionális

4

szavazaltal, ellenszavazat nélkül az következő

Szilárd

Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása
(III. módosítás)

Határozat

1.

Mátételke Község ÖnkormrányzatKépviselő-testülete a Felső-Bácskai
Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodását az egységes szerkezetbe foglalt III. módosítással 2015. április
24 -i hatáIlyal j óváhagyj a.

2.

Felhatalmazza a polgarmestert, hogy a III. módosítással egységes
szerkezetbe fo glalt Társulási Me gál l apo d ást aláirj a.

Hattíridő: tagönkormányzatok mindegyikének jóváhagyó

döntését

azonnal
Felelős: polgármester
követően:

Hatétr

1.

ozatról értesítendők köre

:

Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormanyzati

Társulás 652I. Vaskút, Kossuth Lajos utca 90.
2. Polgármester
3. Jegyző

6.

napirendi pont

Óvoda és egységes óvoda-bölcsődei
felülvizsgálata

ellátásról és intézményátadásról szóló megállapodás

Az anyag kiadásra került. Az előterjesztésben
szerepelnek az okok, amik miatt a megállapodás felülvizsgálata szükséges.
,,

További hozzászőIás,

A

Képviselő

j

avaslat nincs, ezért szavazásra bocsáj tja az előterj esztést.

-

testület egyhangúlag,
határozatothozza:

4

szavazattal, ellenszavazat nélkül az következő

tételke k.öh.
odai és egységes óvoda- bölcsődei ellátásról és
intézményátadásról szóló megállapodás
felülvizsgálata

IJatár ozat
A

Mátéte lke Kö z sé g Önkormán y zatának Képvi s elő -te stülete a felülvizs gált,
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Óvodai és egységes óvodabölcsődei ellátásról és intézményátadásról szóló megállapodást ahatározat
mellékletétképező tartal ommal 20 1 5 . máj us I -i hatálly al elfo gadj a.

Felhatalma zza a P olgárme stert a s züks

|"

,tl'r

é ge

s intézkedések me gtételére.

04. 30.

Felelős: Nagy Noémi polgármester

A

határ ozatró l érte sül

:

kivonattal:
Nagy Noémi polgármester
2. Patocskai Ibolya jegyző
3. Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás
-

1.

7.

napirendi pont

Egyebek

a)

2014. évi Belső ellenőri összefoglaló jelentés elfogadása

z

észrevéte1?

További hozzászőIás,

A

Képviselő

-

j

anyag kiadásra került, Van-e kérdés,

avaslat nincs, ezért szavazásra bocsáj tja az előterj esztést.

testület egyhangúlag,
határozatothozza:

4

szayazattal, ellenszavazat nélkül az következő

28/2015. (IV.29.) Mátételke k. öh
2014. évi Belső ellenőri összefoglaló jelentés elfogadása

Határozat
Mátételke Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mátételke Községi
Önkormányzat gazdálkodásáról szőlő 2014. évi éves belső ellenőri jelentést
az előterj esztésnek megfelelően elfo gadj a.

A
-

hatétr ozatró

l

érte sül

kivonattal:

:

1.Nagy Noémi polgármester
2. Patocskai Ibolya jegyző
3. Vincent Auditor Kft.

b) Nyári gyermekétkeztetés
levélben értesítetteaz önkormányzatokat,

Az Emberi Erőfonások Minisztérilma
hogy 2015-ben is lehetőség nyílik a nyfuí

A feltételek a tavalyihoz képest nem változtak. Pályázni kell
az önkormányzatoknak 2015. május 7-ig. Javasolja, hog az önkormányzat adja be a
gyermekétkeztetés biztosítására.
pá|yázatot.

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

A

Képviselő

-

testiilet egyhangúlag,

határozatothozza:

4

szavazattal, ellenszavazat nélkül az következő

2912015. (IV.29.) Mátételke k. öh

Gyermekszegénységelleni program keretében
nyári étkeztetésbiztosítása támogatására
irányuló pályázat
Határozat

Mátételke Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a szociális nyári gyermekétkeztetés 2015, évi támogatásáről a
2014. évi C. törvény 3. melléklet I.3. pontja előírásai alapján a
gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés
b izto s ítás a tám o g atás ár a iranyuló p áIy ázatát b e adj a.
Megbizza a polgármestert tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2015.05. 07.
Felelős: Nagy Noémi polgármester

Tájékozatja a képviselőket, hogy a háziorvos

jó egészségiállapotban és nem tudja ellátní a feladatát Helyettes orvost neki kell
biztosítani, amit meg is tett, azonban a helyettes orvos atáppénzes papírokat nem írta a|á, ez
sajnos nincs

majd még gondot okozhat.

Mivel Tatahazán is ez a doktor volt
közösen

a háziorvos, beszélt az ottani polgármesterrel, hogy akár
is próbflják megoldani a problémát.

Ha mas észrevétel,javaslat, bejelentés nincs, megköszöni
ülést 15 őra40 perckor bezafia.

ika

mindenkinek

a

jelenl étet, atestíileti

Patocskai Ibolya
jegyző távollétében

alpolgármester

aljegyző

??'M
j

4,\-

Pozsgainé Elek Erika
egyzőkönyv hitelesítő

