
Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv

Készült: Mátételke Község Önkormányzat Képviselő— testülete 2021. október 11-én (hétfő) 8
óra 15 perckor megtartott üléséről.

Jelen vannak: Nagy Noémi polgármester, Piukovics Mihályné alpolgármester, Mészáros
Gabriella aljegyző, Börcsök-Wágner Barbara és Mrekva Andrea képviselők

lgazoltan távol: Bajnok Ferencné 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 Piukovics Mihályné 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 hitelesítőjc'nek személyét.

41/2021. §X.11.! Mátételke k.öh.
Jegyzőkönyv-hitelesítő kijelölése

H a t á r o z a t
Mátételke Község Önkormányzat Képviselő— testülete (tovabbiakban Képviselő —

testület) úgy dönt, hogy a 2021. október ll-én a Képviselő — testületi ülésre
Piukovics Mihályné alpolgármestert jelöli ki jegyzökönyv—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:

42/2021.1X.11.jMátételke k. öh.
Napirendi pontok tárgyalása

Határozat
Mátételke Község Önkormányzata a 2021. október 11—i ülésen a következő napirendi
pontokat tárgyalja meg:



l.) Mátételke belterület 211 hrsz-ú ingatlan megvásárlása
Előadó: Nagy Noémi polgármester

2.) Pro-Team Nonprofit Kft-vel helyiségbérleti szerződés megkötéseElőadó: Nagy Noémi polgármester

3.) Pro-Team Nonprofit Kft-vel helyiségbérleti szerződés megkötése Mátételke, Kossuthutca 18. szám alatti ingatanra
Előadó: Nagy Noémi polgármester

l.nagirendiDont

Mátételke belterület 211 hrsz-ú ingatlan megvásárlása

Nagy Noémi polgármester: Az elkészült anyag kiadásra került. Az önkormányzat nemrendelkezik szociális lakás céljára hasznosítható ingatlannal és mivel most lehetőség van aRadnóti u. 9. szám alatti ház megvásárlására, javasolja, hogy az önkormányzat éljen vele.Bármikor alakulhat úgy, hogy szükség lesz egy szociális vagy szükséglakásra.

Van—e kérdés ezzel kapcsolatban?

További hozzászólás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja az előterjesztést

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

43/2021. §X.11.! Mátételke k. öh.
Mátételke belterület 211. hrsz-ú ingatlan megvásárlása

Határozat

1.) Mátételke Község Önkormányzat Képviselő—testülete úgy határoz, hogy aMátételke, Radnóti Miklós utca 9. szám alatt fekvő, Mátétélke belterület 211
hrsz—ú kivett lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú ingatlant
megvásárolja A vételár 500.000.— Ft azaz Ötszázezer Ft.
2.) Az ingatlant az önkormányzat a 2021. évi saját bevételek terhére
megvásárolja szociális vagy szükséglakás kialakítása céljából.
3.) Megbízza a polgármester a szükséges teendők elvégzésével

Határidő: 2021. október 15.
Felelős: Nagy Noémi polgármester

2.nanirendi Dont

Pro-Team Nonprofit Kft—vel helyiségbérleti szerződés megkötése



Nagy Noémi polgármester: Az elkészült anyag kiadásra került.

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

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

44/2021. §X.11.) Mátételke k. öh.
Pro—Team Nonprofit Kft-vel helyiségbérletiszerződés megkötése

Határozat

Matetelke Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletében
szereplő bérleti szerződés szövegével egyetem., azt elfogadja, megbízza a
polgármestert a szerződés aláírásával és a szükséges teendők elvégzésével,

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Noémi polgármester

3.napirendi pont

Pro-Team Nonprofit Kft-vel helyiségbérleti szerződés megkötése Mátételke, Kossuthutca 18. szám alatti ingatanra

Nagy Noémi polgármester: Az elkészült anyag kiadásra került. Van—e kérdés ezzel
kapcsolatban?

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

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

45/2021. (X.]l.)Mátételke k. öh.
Pro-Team Nonprofit Kft-vel helyiségbérleti szerződés
megkötése Mátételke, Kossuth utca 18. szám alatti
ingatanra

Határozat

Mátételke Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletében
szereplő bérleti szerződés szövegével egyetért, azt elfogadja, megbízza a
polgármestert a szerződés aláírásával_ és a szükséges teendők elvégzésével.

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Noémi polgármester

Nagy Noémi polgármester: Van valakinek észrevétele vagy bejelenteni valója?



Mivel más észrevétel, javaslat, bejelentés nincs. megköszöni mindenkinek a jelenlétet, atestületi ülést 8 óra 35 perckor bezárja.

Nagy Noémi Patocskai Ibolya
polgármester jegyző távollétében

Mpx (WV—_
Mészáros Gtaxb iella
aljegyző

Piukovics Mihályné
jegyzőkönyv hitelesítő

Látta: Patocskai Ibolya jégyző


