Mátételke Község Önkorm ányzata Képviselő-testülete

Jegvzőkönvv
Készült: Mátételke Község Önkormanyzat Képviseló_ testülete 2017. április
10 órakor megtartott rendkívüli üléséről,

1

l-én (kedd)

Jc!ry!:

Nagy Noémi polgiirmester, Mészáros Gabriella aljegyző, dr. Bednar Károly
András, Pozsgainé Elek Erika és Piukovics Milrályné képviselők
Igazoltan távol: wágnerné piukovics Erika alpolgármester

Naw Noémi polgármester Megnyitja
Köszönti

az ülést.

Mészáros Gabriella aljegyzőt, köszönti

a megjelent

képviselőket.

Megállapítja, hogy 4 képviselő - testületi tag van jelen az ülésen, az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Piukovics Mihályné képviselőt.
Más személyre javaslat, észrevétel nem érkezett, ezért a polgármestet szavazásra bocsájtja
a jegyzőkönyv
hitelesítőjére tett javaslatát.
A Képviseló - testület 4 igen szavazaííal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a
jegyzőkönyv hitelesítőjének személyét.

flv.11.) Mátétbke köh.
Jegyzőkönyv-hitelesítő kij e|ö|ése
35/2017.

Határ ozat

Mátételke Község Önkormányzat Képviselő- testülete (továbbiakban
Képviselő - testüIet) úgy dönt, hogy a 201.7 . április 1 l-én a Képviselő testületi ülésre Piukovics Mihályné képviselőt jelöli ki jegyzőkönyvhitelesítónek,

Nagy Noémi polgármester: Más napirendre javaslat nincs, ezért szavazásta bocsájtja a

napirendi pontokra tett javaslatát.
A Képviseló - testület 4 igen szavazaítal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a
napirendi pontokat és a következő hatéxozatot hozza:
36/2017. (IV.l1.) Mátételke k. öh.

Napirendi pontok tárryalása

Határozat
Mátételke Község Önkormányzata a 2017. április

1

1-i ülésen a következő napirendi

pontokat tárgyalj a meg:
1.)

TOP-1.1,2,-16. Inkubátorházak fejlesztése pályázat beadása

Előadó: Nagy Noémi polgármester

1.napirendi pont
TOP-1.1.2.-16. Inkubátorházak fejlesztése pá|y ázat beadása

Nagy Noémi nolgármester: Az elmúlt két hétben lehetőség adódott erre a pályinaíi
lehetőségre. A varroda épilete azéft került megvásárlásra, mert zöldség- és
gyümölcsfeldolgozót szeretnének belőle kialakítani. Ezzel a pályázati lehetőséggel ez
megvalósíthatóv á válna. A pályázaíi összeg 40.000.000.- Ft, a páIyéuaí100 %-os
támogatottságú. A páIyázaí beadásának határideje április 30, Kéri a testületet, hogy a
pályázaí beadását támogassa. Úgy gondolja, hogy a közfoglalkoztatásban megtermelt
zöldségek és gyümölcsök
kialakítása lenne a cél.

feldolgozása sokat lenditene a termelésen, egyjó1 múködő üzem

Van-e kérdés,észrevétel,hozzászőIás az elhangzottakkal kapcsoIatban?

További hozzászőIás, javaslat nincs, ezéríszavazástabocsájíja az előterj esztést.

A Képviselő - testület egyhangúlag, 4 igen szavazatíal, ellenszayazaí nélkül a következő
haíározaíoíhozza:

37l2017, (IV.11) Mátételke k.öh.

TOP-1.1.2.-16. Inkubátorházak fejlesztése pá|y ázat beadása

Határozat
Mátételke Község Önkormányzata Képviselő+estülete támogatja a TOP1 .1 .2.-16.Inkubátorházak fej lesáése pályázat beadását.
Megbízza a polgármestert a szükséges teendők megtételével.

Hataridó:

2017.04.30.
Felelős: Nagy Noémi polgármester

Nagy Noémi polgármester: van-e valakinek bejelenteni valója, kérdése,észrevéíeleaz
egyebek keretében?

Mivel észrevétel, javaslat, bejelentés nincs, megköszöni

mindenkinek a jelenlétet, a

testületi ülést 10 óra 10 perckor bezarja.
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Patocskai Ibolya
jegyző távollétében
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