
Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Jegvzőkönvv

Készült: Mátételke Község ÖnkormanyzatKépviselő- testülete 2015. október 27-én (kedd)
16 órakor megtartott üléséről.

Jelen vannak: Nagy Noémi polgármester, Mészáros Gabriella aljegyző, Wágnerné Piukovics
Erika alpolgármester, dr. Bednár Károly András, Piukovics Mihályné és Pozsgainé Elek Erika
képviselők

Nagv Noémi polgármester Megnyitja az ülést.
Köszönti Mészáros Gabriella aljegyzőt, köszönti a megjelent képviselőket.

Megállapítja, hogy 5 képviselő - testületi tag van jelen az ülésen, azülés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja dr. Bednár károly András képviselőt.
Más személyre javaslat, észrevétel nem érkezett, ezéri a polgármestet szavazásra bocsájtja a
jegyzőkönyv hitelesítőjére tett javaslatát.
A Képviselő - testület 5 igen szavazatlal, ártőzkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a
jegyzőkönyv hitelesítőjének személyét.

6712015. (X.27.) Mátételke k.öh.
Jegyzőkönyw-hitelesítő kijelölése

fIatár ozat

Mátételke Község Onkormányzat Képviselő- testülete (továbbiakban
Képviselő - testület) úgy dönt, hogy a 2015. október 27-én a Képviselő -
testületi ülésre dr. Bednár Karoly András képviselőt jelöli ki jegyzőkönyv-
hitelesítőnek.

Nagy Noémi polgármester: Javasolja, hogy 4. napirendi pontként kerüljön felvételre a
szociális céIú tűzlfa juttatásának szabályairől szóló rendelet előkészítése, és 5. napirend
legyen az egyebek. Továbbá zátl úlés megtartása is indokolttáváIí Novák BélaLászlóné és
dr. Kecskés Gabriella Terézia eladók és Vida Sándor vevő adásvételi szerződése ügyében
Vida Sándor vevő által benyújtott kifogás elbírálása ügyében. Más napirendre javaslat nincs,
ezért szavazásra bocsájtja a meghívóban kiadott napirendi pontokra tett javaslatát.
A Képviselő - testület 4 igen szavazattal, tartőzkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a
napirendi pontokat és a követk ező hatér ozatot hozza:

ó8/2015. (X.27.) Mátételke k. öh.
Napirendi pontok tárgyalása

IJatár ozat

Mátételke Község Önkormányzata a 2015. október 2]-i ülésen a következő napirendi
pontokat tárgyalja meg:

1.) A hetyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása

1,



Előadó: Nagy Noémi polgármester

2.) Családsegítés és a gyermekjóléti szo|gáltatás integrálása tárgyában
Előadó: Nagy Noémi polgármester

3.) Cafetéria szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása Mátételke Község
Polgármestere részére
Előadó : Wágnerné Piukovics Erika alpolgármester

4.) A szociális célú tőzifajuttatásának szabályairól szóló rendelet előkészítése
Előadó: Nagy Noémi polgármester

5.) Egyebek

1.napirendi pont

A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása

Nagy Noémi polgármester: Az elkészült anyag kiadásra került. Van-e kérdés, észrevétel az
any aggal kap c s o latban?

További hozzászőlás, j avaslat nincs, ezért szav azásra bocsájtj a az előtetjesztést,

A Képviselő - testület egyhangúlag, 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a melléklet
szerint megalkotja Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi
iparűzési adóróI szóló 71201,0. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
12 l 20 l5.(X.3 0.) ö n ko r mány zati ren deletét.
(a rendelet mellékelve)

2.napirendi pont

Családsegítés és a gyermekj óléti szolgáltatás integrálása tárgy ában

Nagv Noémi polgármester: Az elkészült anya1 kiadásra került. Egyeztetett a kérdésben Tataháza
polgármesterével, aki tájékozatta, hogy a társulás kérdésében állásfoglalást kértek a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivataltól. Úgy érzi, nincs birtokában az összes szükséges információnak, hogy
biztos lehessen abban, a lehető legjobb döntést hozza a testület. Kérdés, hogy Kunbaja jegyzőjével
egyeztetés megtörtént-e, hogy a gyermekjóléti társulással mi lesz.

Mészáros Gabriella aliegvző: Nem tudja, hogy jelen ülést megelőző egy héten belül egyeztetett-
e a két jegyző egymással a kérdésben. Azbiztos, hogy többször beszéltek már, de azt nem lehet
tudni, hogy Tataházánakmi a szándéka. Úgy tűnik, hogy a társulás megmaradásában bíznak, ami
viszont ellentétes a közös hivatalos előírással. Valóban nincs minden információ a birtokukban,
hiszen a végrehajtási rendeletek még nincsenek meg. Az biáos, hogy a közös hivatalhoz tartoző
településeken a közös hivatal székhelye szerinti településnek kell biztosítani az ellátást. A
rendelkezésre álló határidő igen rövid, hiszen 2016. janlár 1. napjától már az űj szabályoknak
megfelelően kell működnie az újonnan felállt szolgálatnak és Gyermekjóléti Központnak.
Tataháza Kunbajával alkot közös önkormányzati hivatalt, így nekik egyutt kellene megoldani a
szolgáltatás biztosítását. Mátételke Bácsalmással, Bácsszőlőssel és Csikériával alkot közös
hivatalt, így ezeken a településeken Bácsalmásnak kell gondoskodni a feladat ellátásáról.

Nagv Noémi polgármester: Továbbra sem biztos abban, hogy az előterjesztésben szereplő
batározati javaslat a legjobb döntés, amit meghozhatnak. Javasolja, hogy halasszák el a döntést
addi g, amí g Tatah áza me gkapj a az állásfogl al ást a Kormányhivataltó l.



További hozzászőlás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja a kérdést.

A Képviselő - testület egyhangúlag, 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatothozza:

6912015. (X.27.) Mátételke k. öh
Családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálása

Határozat

Mátételke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete űgy hatánoz. hogy 2015,
október 31. napjáig nem dönt a Családsegítés és a gyermekjóléti szolgáItatás
integrálása kérdésében, mert a jelenleg rendelkezésre álló információkat egy
megalapozott döntés meghozatalához kevésnek tartja. A döntés meghozatalát
Tatahéza Község Önkormányzata által a Kormányhivataltól e kérdésben
megkért állásfoglalás megérkezéséig elhalasztja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Noémi polgármester

A határ ozatró l érte sül :

- kivonattal:
1. Nagy Noémi polgármester
2. Patocskai Ibolya jegyző

3. napirendi pont

Cafetéria szabáIyzat jőváhagyása és éves keretösszeg meghatározása Mátételke Község
Polgármestere részére

Nagv Noémi polgármester: Atadja a szőt az alpolgármesternek, hogy ő vezesse tovább az
ülést. A napirend tárgyalásának idejére elhagyja a termet.

wágnerné piukovics Erika alpolgármester: Az elkészült anyagot mindenki megkapta.

Továbbihozzászőlás,javaslatnincs, ezértszavazásrabocsájtJaarelőterjesztést.

A Képviselő - testület egyhangúlag, 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül az következő
határozatothozza:

7012015. (X.27.) Mátételke k. öh
Cafetéria szabá|yzat jőváhagyása és éves
keretösszeg meghatározása Mátételke
Község Polgármestere részére

Határozat

1. Mátételke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester
cafetéria-juttatásának éves keretösszegét bruttó 200.000.- Ft-ban hatátozzameg.

2. Mátételke Község Önkormanyzatának Képviselő-testülete elfogadja az
el őterj e szté s m el 1 ékl et ét kép ező C afetéri a S zab ály zatot.



3. Mátételke Község Önkormanyzaténak Képviselő-testülete
hogy a határozatban foglaltak végrehajtásaról intézkedjen
önkormány zat 20 I 5 . évi költsé gvetés ében a j uttatás fedezetét.

4. MátéteIke Község Önkormán y zatának Képviselő-testülete
alpo l gárme stert a C afetéri a S zab ály zat aláír ásár a.

Határidő: folyamatos
Felelős : Képviselő-testület, jegyző

felkéri a jegyzőt,
és biztosítsa az

felhatalmazza az

Nagy Noémi polgármester visszatér a terembe és átveszi az ülés vezetését.

4. napirendi pont

Szo ciális tőzifa j uttatás ról szóló ren d elet elő kés zítése

Nagy Noémi polgármester: A település sikeresenpályazott szociális célűtűzifapályázaton.
88 m3 űzifát nyertek, melynek támogatási összege 1.564.640.- Ft. A mennyiség akácfa
vásér|ásfua lett kiszámolva. Tavaly sem csak akácot vásárolt az önkormányzat, hanem vegyes
keménylombos fát, aminek valamennyivel kevesebb az ára, így több fa fért bele. Idén is
javasolja, hogy tisáa akác helyett vegyes keménylombos f,ít, aminek idén is alacsonyabb az
ára, igy a 88 m3 helyett valószínűleg többet tudnak majd vásárolni.
Javasolja, hogy idén sávosan állapítsák meg a jövedelem határokat és a fatüzelésre alkalmas
tüzelőberendezés meglétét a kéményseprőtől kapott tanúsítvány csatolásával igazolják a
kérelmezők.
Tavaly az egy fore jutó jövedelemhatár az öregségi n}ugdlj mindenkori legkisebb összegének
300 %o-a, azaz 85.500.- Ft volt családban élők esetén, 350 %o-a, azaz 99.]50.- Ft volt egyedül
élők esetén.
Idén javasolja, hogy a jövedelemhatfu 200 Yo,230 % és 300 oÁ-ban legyen meghatátozva.

MÓszáros Gabriella aliegyző: Arra figyelni kell, hogy a sávoknál a fa mennyiségét is meg
kell majd hatátrozni a rendeletben.

Nagy Noémi polgármester: van-e még valakinek javaslata a rendelet előkészítésével
kapcsolatban?

További hozzászőIás, j avaslat ninc s, ezért szav azásra boc sáj tj a az előterj esztést.

A KépviselÓ - testület egyhangúlag, 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül az következő
haíározatothozza:

7112015. (X.27.) Mátételke k. öh
Szociális tűzifa j uttatásról szóló rendelet előkés zítése

Határozat

Mátételke Község Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a szociális tűzifa
juttatásának szabáIyafuől szóló rendelet megalkotását készítse elő:
a) a jövedelemhatár megállapítása sávosan történjen meg, az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200Yo-a,230 %o-a, és 300 Yo-alegyen ahatér,



b) a fattizelésre alkalmas tüzelőberendezés meglétét a kéményseprőtől kapott
tanúsítvány csatolásával igazol1ak a kérelmezők

Határidő: november havi rendes képviselő-testületi ülés
Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző

A határ ozatról érte sül :

- kivonattal: 1. Nagy Noémi polgármester
2. Patocskai Ibolya jegyző

5. napirendi pont

Egyebek

Naw Noémi polgármester: Atadja a szőt piukovics Mihálynénak, hogy néhány szőban
fo glalj a ö ssze a közfo glalkozatás j elen helyzetét.

Piukovics Mihálvné képviselő: A betakarítás rendben folyik, már nem sok termény van
hátra. Közben elkezdték a takarítást, levélgyűjtést a temetőben, és az utcákon is. Igyekeznek
mindennel időben végeznl

Naw Noémi polgármester: Tájékoztatla a képviselőket, hogy a polgárőr egyesület nyert egy
autót, illetve a Paletta Közhasznú Egyesület is nyert egy autót civil szervezetektámogatására.

Bejelenteni valója nincs több az egyebek keretében. Megkérdezi a képviselőket van-e
valakinek kérdése, észrevétele, bejelenteni valója az egyebek keretein belül?

Ha más észrevétel, javaslat, bejelentés nincs, megköszöni mindenkinek a jelenlétet, a testületi
ülést 17 őra45 perckor bezárja.

Kmf.

\\iar-, r"r,lÉ-__
Nagy Noémi
polgármester

Patocskai Ibolya
jegyző távollétében
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Mészáros Gabfiella
a|legyző
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dr. Bednar Károly Andrá§

jegyzőkönyv hitelesítő /


