
Mátételke Község Önkornányzata Képviselő-testülete

Jegvzőkönvv

Készült: Mátételke Község Önkormányzat Képviselő- testülete 2015. november 17-én (kedd)
10 óra 30 perckor megtartott rendkíviili iiléséról.

Jelen vannak: Nagy Noémi polgármester, Mésziáros Gabriella aljegyző, 'Wágnemé Piukovics
Erika alpolgármester, Piukovics Mihályné és Pozsgainé Elek Erika képviselők

|gazoltan távol: dr. Bednár Károly Andras képviseló

Naey Noéni po|gármester Megnyitja az iilést.
Köszönti Mészáros Gabriella aljegyzőt, köszönti a megjelent képviselőket.

MegáJlapítj4 hogy 4 képviselő - testületi tag vanjelen az tilésen, az ülés határozatképes,
Jegyzőkönyv hitelesíónek javasolja Wágnemé Piukovics Erika alpolgármestert.
Más személyre javaslat, észrevétel nem érkezett, ezért a polgárm ester szavazásta bocsájtja a
jegyzőkönyv hitelesít<íj ére tett j avaslatrlt.
A KéPviseló - testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a
jegyzőkönyv hitelesítőjének személyét.

7612015. íXI.17.) Mátételke k.öh.
Jeryzőkönlv-hitelesítő kijelötése

Határozat
Mátételke KOzség Önkormifuryzat Képviselő- testülete (továbbiakban
Képviselő - testiilet) úgy dönt, hogy a 2015. november 17-én a Képviselő -
testtileti üésre Wágnemé Piukovics Erika alpolgá,rmestert jelöli ki
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Nagy Noémi polgármester: Más napirendre javaslat
meghívóban kiadott napirendi pontokra tett javaslatát.
A Képviselő - testület 4 ígen szavazattal, taítózkodás
napirendi pontokat és a következó haíé!íozatoíhozzai

7712015. (XI.17.) Mátétetke k. öh.
Napirendi pontok tárryalása

nincs, ezért szayazásta bocsájtja

és ellenszavazat nélkül elfogadja

Határozat

Mátételke Község Önkorm ámyzaía a 2015. november l7-i iilésen a következó napirendi
pontokat tátgyalja meg:

1.) Családsegítés és a ryermekjóléti szolgáltatás integrálása
Elóadó: Nagy Noémi polgármester

2.) Szociális tűzifa juttatásának szabályairól szóló rendelet elfogadása
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Előadó: Nagy Noémi polgármester

3.) Eryebek

1.napirendi pont

Családsegítés és a ryermekjóléti szolgáltatás integrálása

Naw Noémi polgármester; Az előző testületi ülésen arról született döntés, hogy a Tatahéya
önkormárryzat által megkért kormínyhivatali állásfoglalás megérkezéséig a döntést
elnapoljrá,k. Az áLllásfoglalás megérkezett, igy az előző iilésre kiadott anyag került újra
kiadásra. Van-e kérdés, észrevétel az arryaggal kapcsolatban?

További hozzészólás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja az elóterjesztést.

A Képviseló - testiilet eryhangúlag, 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatoí hozza:

LsDol5, (x1.17.) Mátételke k öh
Családsegítés és a ryermekjóléti szolgálúatás integrálása

Határozat

1. Mátételke Községi Önkormanyzat, mint a Bácsalmási Közös Önkormányzati
Hivatalhoz tartozó település önkormányzata nyilatkozik, hogy 2016. januar 1.
napjától a lakóhely szintű minimumszolgáltatásokat, riltalános segítő feladatokat a
közös hivatal székhelye szerinti településhez, Bácsalmás város
Onkormtínyzatához csatlakozva kívanja biztosítani.

2. Mátételke Községi Önkormányzat Képviselő-testiilete a Bácsszőlős, Csikéria,
Mátételke és Tatahéaa települések által létíehozott Gyermekjóléti Szolgálati
Társulrást 2015. december 31. napja után fenntartani nem kívá,rrja, arurak
megsziintetését javasolja a többi telepiilésnek.

3.) A Képviselő-testület fellatalmazza a Polgármestert a sziikséges intézkedések
megtételére és dokumentumok aláírásrára.

Határidő: folyamatos, 2015. december 31.

Végrehajtásért felelős: Nagy Noémi polgrármester

Határozatról értesül:

- Nagy Noémi polgármester
- Patocskai Ibolya jegyző

2.napirendi pont

Szociális tűzifa juttatásának szabályairól szóló rendelet elfogadása



NagY Noémi poleárnester: Az elkésztilt anyag kiadásra került. Az előző iilésen döntés
született aíTa vonatkozóan, hogy milyen feltételekkel készüljön el a rendelet teívezete. Az
MÓta elíelt idóben átnézte a tavaly szociális tűzifában részesültek listáját, és a tavalyi létszám
alapján úgy gondolja, a jövedelem hatrirt ne sávosan állapítsák meg, hanem egy jövedelem
határ legyen, és úgy kapjrák a tlámogatást.

wágnerné piukovics Erika alpolgármester: Milyen jövedelem hatána gondolt? Javasolja,
hogy a családban élő és az egyedül élők részére külön határ kerüljön meghatrározísra.

Nagy Noémi polgármester: Javasolja, hogy az eredetileg legmagasabb jövedelem határnak
tervezett 300 % maradjon, ez lehetne az egyedü élók határa, a családban élőké lehetne 250
%. Javasolja továbbá, hogy a lakosság részére kikiildendő tájékozatón szerepeljen beadrási
hatá,Lridő, melynek elmulasztása e§etén a kérelmet már ne lehessen beadni. Javasolja, hogy
december 4. legyen a beadási határidő.

További ltozzászólás, javaslat nincs, ezért a javasolt módosításokkal szayazásra bocsájtja az
előterjesztést.

A Képviselő - testiilet egyhangulag, 4 sza,lazaítal, el|enszavazat és tartózkodás nélkii] a
melléklet szerint megalkotja Mátételke Község Önkormányzata Kópviselő-te§tületének a
szociális célú tűzifa juttatásának szabályairól szől6 1312015 (XI.19.) önkormányzati
rendeletét.
(a rendelet mellékelve)

3. napirendi pont

Eryebek

Nagy Noémi Dolpármester: Beszélni kell a karácsonyi csomagok kérdéséről. Javasolja, hogy
családonként kapjanak csomagot a lakosok, 2.200.- Ft értékben, összesen a csomagokra
550.000.- Ftot kell biztosítani. A 18 év alatti gyermekek részére külön csomaggal készülne.
Ebbe a csomagba direkt gyerekeknek való dolgok kerülhetnének, amelyeket esetleg a szüló
nem tud nekik megvásárolni. Ezekre a csomagokra 1.300.- Ft --ot javasol megá,llapítani,
összesen 130.000.- Ft-ot kell rá biaosítani a 2015. évi költségvetés szociális kiadások terhére.

Továbbihozzészólrás, javaslat ninc s, ezért szavazásra bocsájtja az előterjesáést.

A Képviseló - testiilet eryhangúlag, 4 szavazatlal, ellenszayazat nélkül a következő
hatítrozatothozza:

7912015. (XI.17.) Mátételke k öh
Karácsonyi csomag

Határozat

l.) Mátételke Község Önkormá,rryzat Képviseló-testülete (a továbbiakban:
Képviseló{estiil et) úgy hatínoz, hogy 2015, évben karácsonyi csomagot
oszt a település lakossága részére, családonként. A csomagok beszerzésére
550.000.- Ft --ot biztosít a 2015. évi költségvetés, szociális kiadások
terhére.



2.) A képviselő-testiilet 2015. évben a 18 év alatti gyermekek részére
karácsonyi csomagot oszt. A csoínagok beszerzésére 130.000.- Ft --ot

biáosít a 2015. évi költségvetés, szociá,lis kiadások terhére.
3,) A képviselő-testiilet megblzza a polgánnestert a szíikséges intez*edések

megtételével.

Határidó: 20l 5. december 23.
Felelös: Nagy Noémi polgáLrmester

Nagy Noémi polgármester: Más bejelenteni valója nincs az egyebek keretében, Megkérdezi
a képviselőket van-e valakinek kérdése, észrevétele, bejelenteni valója az egyebek keretein
beliil?

Ha más észrevétel, javaslat, bejelentés nincs, megköszöni mindenkinek a j elenlétet, a testiileti
ülést 11 órakor bezírja.
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