
Mátótelke Köz§ég Önkormán}zata Képvi§eló-testülete

Jegvzőkönvy

Készült: Mátételke KöZség Önkolmanyzat Kópvisclő- testülete 20]6, szcptcnbcr 6-án
(kedd) 11 órakoí megtanott lendtrrívüli üléséről

Jelen vannak: Nagy Noémi polgátmestel, Mószalos Gabnel]a aljcal,zó. Wágncrné
Piukovics [rika alpolgármester, dr Bednár Károly András. Pozsgainé Elek Erika és
Piukovics 1\,íihál_vné képriselők

NagY Noémi Dolgárme§ter Megnyitia aZ iilést
Köszijnti Mészáros Gabriel]a aljegyzőt. köszijnti a megielent képviselőket

Megállapítja, hogy 4 képviselő testülcti tag van ielen az ülésen, az iilés határozatképes,
Jeg}zőkön}-v hitelesítőnek j avasolja dr. Bcdnár KároIy képviselőt,
\4ás személyre javasla|, észre\,étel nenr érkezett. ezéft a polgámcstcr szava7ásra bocsáitia
a j egyZőkön).v hitelesítőjéIe |e|l javaslatát
A Képviselő tcstület 5 igen szayazallal, taíóZkodás éS ellensza\azat nélkül ellbgadja a

.i egyzőkönyv h jtelesítójének sZelnélyét

58/20l6. (IX,06.) Mátételke k.öh.
Jcgjr'zőkön]ry-hitelcsítő kij elölése

HatÁtozat

Mátételke KöZség Önlrolmályzat Képliselő- testiilete (továbbiakban
Képviselő - testület) úgy dönt. hog_v a 2016, szeptembel 6-án a
Képviselő - tesiületi ü]ésre dr Bednár Károly képYisclőt jelöli ki
jegyzőkdn),.v-hitelesílónek.

Nag! Noémi Doleárme§terl Más napirendre javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtia a
meghívóban kiadott napilendi pontokra tctt javaslatát
A Képviselő tcstlilet 5 igen szavazattal, taftózkodás és ellenszavazat nélkü] elfogadja a
napjrendi pontokat és a következő hatiirozatot hozza:

59/20ló. (Ix.06.) Mátételkc k. öh
Napircndi pontok tárgyalása

H^tározat

Mátételke Kö7ség Önkományzata a 20L6 szeptember 6-i űlésen a kör,etkező napirendi
pontokat tárg!alia meg:

1.) Támogatási igény benyújtása a települé§i önkormáíyzatok szociális célú
tűzelőatlyag vá§árlá§ához kapcsolódó kiegé§zitő támogatásra
Előadó: Nag_v Noémi polgármesler



2.) Helyi Választási l}izottság tagiainak, póttagiainak megl,ála§ztása tárgJ"ában
Elóadó: Mészáros Gabriella aljeg_vző

3.) Közös§égi §zíntér kij€lölés€
Előadó, Nagy Noémi po]gármester

,l.) Felső-Bácskai é§ Homokháti Értékmegőrző Naturpark E§esületbe történő
belópés
Előadó: Nagl Noómi polgám]ester

5.) Dupla férőhelyes urnafal
Előadó: Nagy Noémi polgámester

6.) Egyebek

1.naDirendi Dont

Támogatási igény benyúitása a települési önkormányzatok szociális célú tüzclőanyag
vá§árlásához kapcsolódó kiegé§zítő támogatásra

Nag! Noómi Dolgármester: 
^Z 

elkészüll an}agot nindel]ki negkapta,

Van-e kérdés, észrcr,ótc],ho77ás7ó]ás az clőterjesztéssel kapcsolátban?

További hozzászólás, javaslat nincs. ezért szavazásra bocsájtja az előter]esáóst

A Képviselő testúlet egyhangúlag. 5 igen szavazattal. ellenszaYazat nélkül a köletkezó
határozatot hozzaI

60/20l6, (Ix.6.) Mátételke k.öh.
Támogatási igén], b€nyújtása települési
önkormányzatok szociális célú tüZelőanyag
\.ásárlásához kapc§olódó kiegészítő támogatá§ára

Határozat

l, lvlátételke KöZség onkonnánvzatának Képviselő-testülete a BeIüg]miniszl(r
pál}á7ati kiíIásáIa Támogatási igóny bcn_r,újtásáról döntött a telepúlési
önlományzatok szociális célú tüzelőan,vag 1ásárlásához kapcsolódó klegészítő
tálnogatására.
A vá]asztott támogatás fajtája kemény lombos túzifa, az igényelt mennr iség:
100 m3.

2 A Képviselő{estülel vállalja a pál,""ázati kiírás 6. pontjában 1bglaltakal. azaz.
aZ önkonnányzat a szociális célú túZilában részesülótől ellenszolgáltatást netn
kér,

3 Nlátétc]kc Közsóg onkonnár,vzatálek a pá]_váZat beadásrihoz szükséges
127,000.- Ft tjnerő a 2016. évi költségYetés terhére míiködési bevételekból
IendelkeZésre á11,

Határidő: 2016, szeptember 30,
Felclős: Nag,v Noérni poigámester
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2. naDirendi Dont

Hel,vi vál8sztó§i Bizott§ág tagiaiDalq póttagirinak megYálasztó§a aársrában

Mé§záro§ Gabriellá aliegvzó! Az elkószült anyagot mindenki megkapta. Egyik bizottsági
tag ]emondott. helyette kell má§ikat választani8 a te§tülctnek,

Ne§-Ngélqi_EJÉI,n§!qi

Van-e kérdés. észrevéteI, hozzász.ólás az előterjesztéssel kapcsolatban?

További hozzászólás, j avaslot nincs. ezért szavazásra bocsáitja az clóteriesztést,

A Képviseló - tesület e6/hangúlag, 5 igen szavazattal_ ellenszavaz at nélkül a köveüezó
haífuozatoí hozza:

6l12016. fiX.6.) Mátételke k.öh.
46/20l1,(v[I.28,) Mátételke k. öh. §z. határozat módo§ítá§8

Határozat

1l Mátételke község Önkormrinyzatínak KépYisclő-tcstülete (a továbbiakban:
KépYiselő.testülct) a Helyi válasáási lloda vezetőjének indítványa alapján - a Ipó,i
yálasztási Bizottság lagjaihak, póllagjainah megváIasztisdról szóló 46D0l4.(vll1.28;1
Mátét€lkc k. öh. határozatát a melléklet sze nt módosíüa,
2./ A Képviselő-testület felkéri ajeglzót. hog}, a sztikséges intézkedéseket tegye meg.

Határidöi 1,/ pont| azonnal
2,/ pontl jogszabály szerint

Felelősi Patocsk8i lbolyajegyzó

A hatfuozatról értesül:
- kivonattal: 1. Nagy Noémi polgárme§ter

2, Patocskai Ibolya jegyzó
3 szavazatszámlá]ó bizottságok érintett tagjai

3. naDirendi Dont

Közösségi §zíntér kijelölése

Na§ Noémi Dolgármesterl Az elkészült anyagot mindenki megkapta.

Van-e kérdés. észrevéte|, hozzÁszóIás az előterjesztéssel kapcsolatban?

Tor,ábbi hozzászólás, iava§Iat nincs, eZéfi szavazásra bocsájtja az elóterjesztést,

A Képviseló - testiilet eB/hangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélki[ a következó
hal^ío7aloL hozz^:



62l20l6. l lx.6.) \4átélclk€ L.öh.
Közösségi §zíntér kijelölése

H^íározat

Mátótelke KöZség Önl(ornlányzata Képviselő-testülete a heL_vi társadalom
múYclődési igérryeinek, kulturális szűkségletcinck biaosítására közösségi
színtérnek a 6452 Mátótclke, Kossuth u. 6. szám alatti 253 helyrajzi szám
alatt lalálható önkormánvzati ópúlctót.iclöli ki

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Noémi polgánester

,l. napirendi nont

Felsó-Bác§kai ós Homokháti É,rtékmegőrző Naturpark E5-esületbe történó belépés

Nag,!, Noómi Dolgármester: AZ elkészült anyagot mindenki megkapta, Két honapja. eg)
kistérségi lilésen Kelebia polgármcstcre adta ciő aZ ötletet. mel),nek meg\.alósítása
kerelében a két iárás összekapcsolódása iehetőr,é !álne a tcmészeti énékek védelme és
kiaknázása érdekébcn Na$,obb pál,vfuati lehetőségeket is ki rudnának igy a te lel
önkomlályzatai használni

Van-e kéIdés, ószrevétel. hozzászólás aZ előteriesztéssel kapcsolatban?

További hozzászólás. javaslat nlncs. eZéIt sZavaZáSIa bocsájúa aZ e]őteieszrést.

A Képl,iselő testület egyhangú|ag. 5 igcn szavazattal. eilenszal,azat nélkiil a kö!etkező
határozatot hozza:

63/2016. (Ix.6.) Mátételke k.öh.
4 FELsÓ-BÁcsKAl Es HoMoKHÁTr
ERTÉKMICóRZö NATI RPARK Ec\ F,§[ LF[_bc
történő belépési §zándék rögzíté§éról é§ az
alapszabályban meghatározott 100.000 Ft tagdíj
ö§§zegének biztosításáról

Határozat

Mátótelke Község Önkomlányzat Képviselő_tcsülete úg_v dönt, hog} a]apíló
tagként csatlakozik a Fe]ső-Bácskai és Honlokhati FfickmegöIzö NaIuryark
Egyesülethez.
Nlátételke Község Önliormányzat Képvisclő{estülete megismelte és elfogaclja az
egyesület Alapszabályában foglalt rendelkezéseket. az abban fogLalt célokkai
egyetéfi
Mátételke Község Örltolmányzat Kép!iselő-tcstúlete vállalja (Ptk, 3:ó9 § alapján)
az Eg,vesület tagiaira előífi egyéb kötelezettsógek te!esitését, kiilönösen aZ
Egyesiilet |evéken],ségóben töfiénő rendszeres részvótelt éS aZ Egyesület cél]ának
mcgvalósítására irán_vuló fol,vamatos közremíiködés köte]eZettsógét.
A képviselő-testülct megállapítja, hogy a lelső-Bácskal és Homokháti
Értéknegőrző Naturyark Eg),esiilet Kőzgyúlésében a belépő On1(o1mán},zat tag
kép\.iseletét Nagy Noémi polgármester látja el.
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5 A képviselő-testület a lnegismeft és c]fogadott alapszabály alapján az eg,vesület

tagiait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja, miszerint aZ alapszabál_vban

meghatlírozott tagdíj összegél 100.000 Ft ot elfogadja, gondoskodil eres
költség\ etésében lidezetél1ek pénzügyi biztosításálól, azt az alapszabályban

neghatározott időben megiizeti,

Határidő| Monnal
FelelősI Nagy Noémi polgármester

A határozatról értesül:
- kivonalla]: 1 Nagy Noémi polgármester

2 PaLocsl-i ||-,ol\d j<g\,/ó

3. gazdálkodás
,1. N,Iaczkó JóZsef Kelebia Kdzség polgarmestere

5. naDirendi Dont

Dupla fóróhelyes urnáfal

Nael,Noémi Dolgármesteí: Azzal tisztában vannak a képviselők, hog_\, a korábban
kialakított umafalban az umák clhelyezésére szolgáló liilkék nagyon nagyok, két uma is
e]lér benne. Eppen ezért: .r rendelet mellékletében is úgy szerepcl a díjszabásnál. hog,v a

dupla ffilke díia, férőhelyenként. Véleménye szerint eZ a megfogalmazás nem eg],éltelmú.
Azonkí\,ú], ha már egy család unalilkét vált meg a tenetkezóshez. az a dupla íiilke díját
fizeti ki. hiszen senki sem szeretné, hogy családtagja n-rellé valaki mást hely-ezzenek, tlletvc
mar gorrdolnak ana. hogy mald. amikor eljön az idcjc, a házastársak egy fulkébcn
kerü1 jenek elhelyezésre,
Jal,asolja ezért. hogy a lendclet mellék]etében a díjszabásnál keltiljön cg,yéíelmúen
neglbgalmazásra, hogy dupla fülke Kéri eZéí, hog}, a ,,Dupla Jérőhelyes urnaílilke díid
30 000, Ft 20 él,re " meglbgalmazásban kerüljön bele a rendelet nellék]ctébe.
Javasolja továbbá a testületnek, hogy vizsgáljalk meg a lehetőségét. jlletve a szükségességét
a7 umafal esetleges kibő\,ítésének,

Vatr-e kérdés, észrer,étel. hozzászó]ás az e]őtei esztéssel kapcsolatban9

Tol,ábbi hozzászólás, javas]at nrncs. e7órt szavazásra bocsájtja az előterjesztést

A Kópviselő - testület eg}hangúlág, 5 igen szavazattal. ellenszavazat nélkül a kö\,etkező
határo7aíol ho77a

6412016. (lx.6,) Mátételke köh.
A temetókről é§ a temetkezési szolgáltatásokról
szóló 7l2O01, (IV.24.) önkormán5.znti rendelet
módosítá§á

Határozat

Mátételke Község Ölrkornán),Zat Képviselő-testiiletc felkéri a jegyző1. hogy a
következő testúleti ülésre. 20]6 szeptembcr 27,re a temetők]ől és a
temetkezési szolgáltatásokról szóló 7/2001. (Iv 2,1,) dnkomlányzati rendclet



módosítását készítse eló, az 1. mellékletbe a ,J. Dupla férőhelyes urrufilkc
díja: 30.000,- Ft 20 éwe" me§ogalmazás keliiljön be.

Határidó: 2016. szeptember 27.
Felelős: Patocskai lbolya jegyzó

ó. n.Dircldi Dont

Es/eb€k

NaEv Noémi polqárm€§t€r: Megkérdezi a képvi§előket van-e valakinek kérdése,
ésaeváele, bejelenteni valója az eg/ebek keretében?

Mivel ésaevétel, javasl8t, b€jeleDtes nincs, megkö§zöni min<lenkinek a jelenláet, a
testiileti ülé§t 12 órakoí bezárj&

Kmf,

,.,,tJ3, urlÁ.....- .

Nagy Noémi.
polgármester

Patocskai lbolya
jegyző távollétében

t Lü"Á,.^ 
^_!F_Mesz*os Gabrif a

aljegyző


