Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Jeevzőkönvv
Készült: Mátételke Község Önkormányzat Képviselő- testülete 2015. szeptember 22-én
(kedd) 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Nagy Noémi polgármester,Mészáros Gabriella aljegyző, Wágnerné Piukovics
dr. Bednár Károly András, Piukovics Mihályné és Pozsgainé Elek Erika
E.tk
"rp"rgá.*estér,
képvi selők, D ohány Melinda gazdáIko dási ügyintéző

Nagy Noémi polgármester Megnyitja az ülést.
Köszönti Mészáros Gabriella aljegyzőí, köszönti

a megjelent

képviselőket.

Megállapítja, hogy 4 képviselő - testületi tag van jelen az ülésen, az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja pozsgainé Elek Erika képviselőt.
Más személyre javaslat, észrevételnem érkezett, ezért a polgármester szavazásra bocsájtja a
j egyzőkönyv hitelesítőj ére tett j avaslatát.
A-képviselő - testület 5 igen szavazattal, tartőzkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a
jegyzőkönyv hitelesítőj ének személyét.
56/2015. (|X.22.| Mátételke k.öh.
Jegyzőkönp-hitelesítő kij elölése

Határ ozat

Mátételke Község Önkormányzat Képviselő- testülete (továbbiakban

Képviselő - testület) úgy dönt, hogy a 2015. szeptember 22-én a KépviselŐ
testületi ülésre Pozsgainé Elek Erika képviselőt jelöli ki jegyzőkönyvhitelesítőnek.

Nagy Noémi polgármester: Más napirendre javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja

a

meghívóban kiadott napirendi pontokra tett javaslatát.
A Képviselő - testület 5 igen szavazattal, tartőzkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a
napirendi pontokat é s a követk ező határ o zatot hozza:
57120|5. (lX.22.| Mátételke k. öh.

Napirendi pontok tárgyalása

}latár ozat
Mátételke Község Önkormányzata a 2015. szeptember 22-i ülésen a következő napirendi
pontokat tárgyalja meg:

1.) Beszámoló Mátételke Község Önkormányzata 2015. évi I. félévesköltségvetésének
teljesítéséről
Előadó: Nagy Noémi polgármester

2.) 201,5. évi költségvetésről sző|ő 2l2015.(II.18.) számú rendelet módosítása
Előadó : Nagy Noémi polgármester
2 0 1 5. évi Rendkívüli Önkorm ány zati támo gatás
Előadó: Nagy Noémi polgármester

3.)

i

pá|y ázat beadás a

4.)

201,5. évi Települési Önkormányzatok szociális
nyúj tott kie gészítő tám o gatás i pá|y ázat beadás a
Előadó: Nagy Noémi polgármester
5.) Bursa

célútiize|őanyag vásárlásához

Hungarica ösztöndíj pályázat

Előadó: Nagy Noémi polgármester
6.) Egyebek

1.

napirendi pont

Beszámoló Mátételke Község Önkormányzata 2015. évi I. félévesköltségvetésének
teljesítéséről

Nagy Noémi polgármester:

A

elkészült anyag kiadásra került. Felkéri Dohány Melinda

gazdálkodási ügyintézőt, hogy a beszámolót tartsa meg.

Dohány Melinda eazdálkodási ügyintéző: Köszönti
elmagy ar ánza az előterje szté st.

Nagy Noémi polgármester: Köszöni
az elhangzottakkal kapcsolatban?

a

képviselőket. Részletesen

a tájékoztatást. Van-e kérdés,észrevétel az anyaggal és

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

A

Képviselő

-

testület egyhangúlag,

5

szavazattal, ellenszavazat nélkül az következő

határozatothozza,"
58/2015. 0X.22.) Mátételke k. öh
2015. évi I. félévigazdálkodás

Határozat
Mátételke Község Önkormányzat Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a
20 I 5 . I. félévigazdá|ko dásró 1 szóló táj ékoztatást el fo gadj a.
Felelős: Nagy Noémi polgármester
Határidő: azonna7
Határozatről értesül: 1. polgármester
2. jegyző
3. pénzügyi üi.

2.napirendi pont
2015. évi költségvetésről sző|ő 212015.(II. 18.) számú rendelet módosítása

A

Nagv Noémi polgármester:

elkészült anyag kiadásra került. Felkéri Dohany Melinda

gazdálkodási ügyintézőt, hogy a beszámolót tartsa meg.

Dohánv Melinda eazdálkodási ügyintéző: Részletesen elmagyarénza az előterjesztést.
Nagy Noémi polgármester: Köszöni
az elhangzottakkal kapc so latb an?

atájékoztatást. Van-e kérdés,észrevétel az anyaggal és

A

Képviselő - testület egyhangúlag, 5 szavazattal. ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
melléklet szerint megalkotja Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2l2015.U.18.) rendelet módosításáról
sző|ő

11 l 201 5.

(a rendelet

(IX.2 4.) önkormányzati

rendel etét.

mellékelve)

3. napirendi pont
201 5. évi Ren

dkívüli Önko rm

Nagy Noémi polgármesterz
önkormány zat adj a b e a

p ály

Van-e kérdés,észrevételaz

ány

Az

zati tám o gatá s i

p á|y

ázat

b

ead ás a

elkészült anyag szintén kiadásra került, javasolja, hogy az

ázatot.
any aggal

kapcsolatban?

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

A

Képviselő

_

testület egyhangúlag,

5

szavazattal, ellenszavazat nélkül az következő

határozatothozza,.
59/2015. (IX.22.) Mátételke k. öh

Rendkívüli önkormányzati támogatási pá|yázat - 2015

Határozat
./Mátételke Közsé g Önkormán y zatának Képviselő-testülete úgy dönt, ho gy
pályázatot nyújt be - A Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági
Minisztérium áItal meghirdetett pályázat és Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet IIL4. pont
a|apián rendkívüli önkormányzati támogatásra - vissza nem térítendő
1

támogatás formájában.

Felelős: Nagy Noémi polgármester
lJatáridő azonnaL
Határ o zatr ől érte sül : Nagy Noémi po gárme ster
Patocskai Iboly a je gy ző
gazdálkodás
1

4. napirendi pont

2015. évi Települési Önkormányzatok szociális célútüzelőanyag vásárlásához nyújtott
kiegészítő támo gatási pá|y ázat beadása

Nagy Noémi polgármester: Kiadásra került az e|készij,lt anyag.
Van-e kérdés,észrevételaz anyaggal kapcsolatban?

T

o v

A

ábbi

ho

zzászőlás,

Képviselő

-

j

avas at ninc s, ezért szav azásr a
1

b ocs

ájtj a az

el

őterj

e s

zté st.

testület egyhangúlag, 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül az köveíkező

határozatothozza:
60/2015. 0X.22.) Mátételke k. öh

Támogatási igény benyújtása települési
szociális célú
önkormányzatok

tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kie gészítőtámo gatásár a

Határozat
lügymini szter
páIyázati kiírásénaTámogatási igény benyújtásáról dontOtt a települési
önkormányzatok szociális célútúzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatására.
A választott támogatás fajtája: kemény lombos tűzifa, az igényelt
mennyiség 146 m3.
2. A Képviselő-testület vállalja a páIyázati kiírás 6. pondában foglaltakat , azaz
az önkormányzat a szociális célű tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást
nem kér.
1.

Mátéte lke Köz

sé g

Önkormán y zatának Képvi selő

-te

stülete a

be

3. Mátételke Község Önkormányzatának a pá|yázat beadásához szükséges
I85.420,- Ft önerő a2015, évi költségvetés terhére - működési bevételekből
- rendelkezésre

á11.

Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Nagy Noémi polgármester

5. napirendi pont

Bursa Hungarica ösztöndíj pá|y ázat
Nagy Noémi polgármester z Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 20I5. szeptember 3O-ig
lehet csatlakozni az önkormányzatoknak a Bursa Hungarica pá|yázati rendszerhez. Mivel
Mátételke önkormányzata már hosszú ideje minden évben csatlakozik, és támogaíja a
felsőoktatási intézményekben tanuló diákjait, így javasolja, hogy idén is csatlakozzon az
önkormányzat.

Mivel egyéb kérdés,javaslat nem hangzott el, a
ellenszav azat é s tartő zko d ás

né l kül

képviselő-testület
az alábbi határ o zatot ho zza:

5 igen

szavazattal,

61/2014. (IX.22.) Mátételke k. öh
F'elsőoktatási
Hungarica
Bursa
Önkormányzatí Ösztöndíjrends zer 201,6. évi
pályázati kiírása

Határozat

I.1 Mátételke község

Onkormányzat Képviselő-testülete

(a

továbbiakban: Képviselő-testület) elfogadja a határozat mellékletét
képező, Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016, évi
fordulójához vaLő csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis
használatáról szőlő nyilatkozatot és felhatalmazza a polgármestert a
ny ilatko zat aláírás ár a.

A

Képviselő-testület a páIyázatot kiírja és a határozat mellékletét
képező pályazatí felhívást a Hivatal hirdetőtáblájánközzé teszi.
2.1

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Noémi polgármester
Hatátozatről értesül:
kivonattal:

Nagy Noémi polgármester
2. Patocskai Iboly a j e gy ző
1.

6. napirendi pont

Egyebek
Nagy Noémi polgármester: Bejelenteni valója nincs az egyebek keretében. Felkéri Piukovics
Mihályné képviselőt, hogy a közfoglalkoztatásről szóljon pár szőt.

Piukovics Mihályné képviselő: Folyik a betakarítás, az emberek szépen dolgoznak.
Szerencsére az idei évben már könnyebb az emberekkel dolgozni, más a hozzáállásuk a
munkához. Szorgalmasak. Sajnos az ADUVIZIG-néI dolgozó közfoglalkoztatottak sokat
rontanak ezen, ugyanis a nyáron is tapasztalták, hogy azok a közfoglalkoztatottak nem
dolgoznak rendesen, nagyon sokat lazsáltak, pihentek munkaidőben, a munkafelügyelőjük
nem ellenőrizte őket rendesen. Az önkormányzatnáI foglalkoztatottak pedig látták ezt,
Mindezek ellenére azonb an szorgalmasan

dol goznak.

Nagy Noémi polgármester: Köszöni

a

képviselőt, hogy a hét folyamán sütőtökből

tátlékoztatást, és felkéri Pozsgainé Elek Erika
készítettfinomságokról szóljon pár szót.

Pozsgainé Elek Erika képviselő: A héten a betakarítások mellett szerencsére volt elég idő
lekvárokat készítettek.Készült
arra is, hogy kísérletezgessenek. A megtermelt sütőtökökből
rebarbara és sütőtök lekvár fahéjjal és szegfűszeggel, sütőtök és alma lekvár fahéj és

szegfriszeg ízesítéssel,sütőtök és alma lekvar mézeskalácsfiíszer ízesítéssel,és sütőtök és
alma lekvár gyömbér ízesítéssel.A testületi ülés végévelkis kóstolőval várja a képviselőket.

Naw Noémi polgármester: Megkérdezi a képviselőket van-e valakinek kérdése,észrevétele,
bejelenteni valója az egyebek keretein belül?

Ha más észrevétel, javaslat, bejelentés nincs, megköszöni
ülést 14 óra 50 perckor bezárja.

mindenkinek

a

jelenlétet, a testületi
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Nagy Noémi

Patocskai Ibolya
jegyző távollétében

polgármester
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Mészáros CuUlL.ttu
aljegyző
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Pozsgainé Elek Erika
egyzőkönyv hitelesítő

