
MátételkeKözség Önkormányzata Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv

Készült: Mátételke Község Önkormányzat Képviselő- testülete 2018. december 11—én (kedd)
14 óra 30 perckor megtartott üléséről.

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

Igazoltan távol: dr. Bednár Károly András 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 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.

100/2018. (XlI.11.) Mátételke k.öh.
Jegyzőkönyv-hitelesítőkijelölése

H a t á r o z a t

Mátételke Község Önkormányzat Képviselő- testülete (továbbiakban
Képviselő — testület) úgy dönt, hogy a 2018. december 11-én a 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:

101/2018. (XII.]I.) Mátételke k. öh.
Napirendi pontok tárgyalása

H a t á r o z a t

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

1.) Tájékoztató a BácsalmásiKözös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról



Előadó: Nagy Noémi polgármester

2.) A Képviselő-testület2019. évi munkatervének megállapítása
Előadó: Nagy Noémi polgármester

3.) A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015.(ll.18.) rendeletmódosítása
Előadó: Nagy Noémi polgármester

4.) Mátételke Község Önkormányzata Járási startmunka mintaprogram kérelem
benyújtásának támogatása
Előadó: Nagy Noémi polgármester

5.) Polgármester egyszeri jutalmazása
Előadó: Wágnerné Piukovics Erika alpolgármester

6.) Egyebek

1. napirendi pont

Tájékoztató a BácsalmásiKözös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról

Nagy Noémi polgármester: Az elkészült anyag kiadásra került. A Hivatal munkájáról minden
évben készül beszámoló, amit a testületnek el kell fogadni.

Van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás az elhangzottakkal kapcsolatban?

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

A Képviselő — testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozza:

102/2018.(XII.11.) Mátételke k.öh.:
Tájékoztató a BácsalmásiKözös Onkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról

HM
Mátételke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról szóló
tájékoztatót az előterjesztés szerint jóváhagyja.

Felelős: Nagy Noémi polgármester és
Patocskai Ibolya jegyző

2. napirendi pont

A Képviselő-testület2019. évi munkatervének megállapítása



Nagv Noémi polgármester: Az elkészült anyag kiadásra került.

Van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás az elhangzottakkal kapcsolatban?

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

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

103/2018. (XII.]l.)Mátételke k.öh.
A Képviselő—testület2019. évi munkatervének megállapítása

Határozat

l. Mátételke Község Önkormányzat Képviselő—testülete aMátételke Község
Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Müködési Szabályzatáról
szóló 13/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelet 12. § (6) bekezdése
alapján az előterjesztés és a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint
állapítja meg a 2019. évi munkatervét és jogalkotási programját.

2. Jelen határozat normatív határozat.

Határidő: 2019. december 31. a végrehajtásra
Felelős: Nagy Noémi polgármester

Patocskai Ibolya jegyző

A munkatervet kapják:
1. Nagy Noémi polgármester
2. Patocskai Ibolya jegyző
3. az SZMSZ 12. § (7) bekezdésében megjelöltek
4. irattár

3. napirendi pont

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015.(Il.18.) rendelet módosítása

Nagy Noémi polgármester: Az elkészült anyag kiadásra került. A rendelet tervezete az
előterjesztés része. Javasolja, hogy a rendeletet ebben a formában kerüljön elfogadásra.

Van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás az előterjesztéssel 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 Községi Önkormányzat Képviselő—testülete a
szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015.(ll.18.) rendeletének módosításáról



szóló 6/2018. (XII.]3.) önkormányzati rendeletét.
(a rendelet mellékelve)

4. napirendi pont

Mátételke Község Önkormányzata Járási startmunka mintaprogram kérelem
benyújtásának támogatása

Nagy Noémi polgármester: Az elkészült anyag kiadásra került. Idén is el kellett készíteni a
jövő évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervet.

Van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban?

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

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

104/2018. (XII.] ]) Mátételke k. öh
Járási startmunka mintaprogram kérelem benyújtásának támogatása

Határozat

]. Mátételke Község Önkormányzata Képviselő—testülete Mátételke Község
Önkormányzatának 2019. évi közfoglalkoztatási tervét elfogadja, hozzájárul és
támogatja annak benyújtásához, továbbá vállalja a program dologi és beruházási
költségeinek 2,5%-os önerő fedezetét. A 2019-as költségvetés terhére, valamint
pozitív elbírálás esetén a szükséges közbeszerzési eljárás megindítását.
2. Megbízza a polgármester a szükséges teendők elvégzésével.

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Noémi polgármester
-kivonattal: 1. Nagy Noémi polgármester

2. Patocskai Ibolya jegyző
3. gazdálkodás

5. napirendi pont

Polgármester egyszeri jutalmazása

Nagy Noémi polgármester: Átadja a szót Wágnerné Piukovics Erika alpolgármesternek.

Wágnerné Piukovics Erika alpolgármester: Köszöni a szót. Az elkészült előterjesztést
mindenki megkapta. Javasolja, hogy a testület ismerje el a polgármester munkáját, melyet a
település érdekében végez, és fogadja a határozati javaslatot.

Nagy Noémi polgármester: Nem fog szavazni a kérdésben.



Wágnerné Piukovics Erika alpolgármester: Van—e kérdés, észrevétel, hozzászólás az
előterjesztéssel kapcsolatban?

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

A Képviselő — testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással
a következő határozatot hozza:

105/2018. (Xll.11) Mátételke k. öh
Polgármester egyszeri jutalma

Határozat

l. Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mátételke Község
Önkormányzata a Polgármester egész éves munkájának megbecsüléseként egyszeri
nettó 100.000.- Ft jutalmat nyújt. A jutalmat a 2018. éves költségvetés saját
bevételek terhére nyújtja.
2. Megbízza az alpolgármestert a szükséges teendők elvégzésével.

Határidő: Azonnal
Felelős: Wágnerné Piukovics Erika alpolgármester

-kivonattal: 1. Wágnerné Piukovics Erika alpolgármester
2. Patocskai Ibolya jegyző
3. gazdálkodás

6. napirendi pont

Egyebek

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

Mivel észrevétel, javaslat, bejelentés nincs, megköszöni mindenkinek a jelenlétet, a testületi
ülést 14 óra 55 perckor bezárja.

Kmf.
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