
Mátót lt. I(ö^ég ÖnkorDinyzatt KaDYis.ló_rcstültl.

Je?!rőkónJl

Kiszi|li: Míételkó Kö6ég ÜIományai Képlisl& lestülete 2oI6, lebiuáJ l2,én (pénl.t)
9 órakor neBaíoll rend(ív0li üIéséól

Nagy Noéni polgámesiei, Mégárcs cabri.lla aljcs}zó, wáslerné Piulolics
Edka alpolBámester, dr, Bednir Károly Andiás. Piukovica Mihályné és Po^gainé Elek E.ik!

lr.Ei.lfnl lo\ibhi Dohú) Mehnd.8"2 rod i'jD,nle/o

N,n Noéni Flpáím6t€r Megnyila áz illéí.
Kós7ónti Mé:áíos Gabiiella aljegyzól, köszönli a neeiclen| képviselókel

Megállapilja, hosy 5 kópvheló testitlei bs vanjelenu úlés.n,u úléshadrczatkép€s,
JcgrzókónyT nn€ksi6nck java$lja Piukolics Mihályné kpviselót
Más szenélyrc ja!,ala! észrevélel nen éIkezett, ,én . polgiimestel szavaása bósájtja
jegyzókónyv hnebsnójére tit jauslalál,
A Képviseló iesinl{ 5 isen szavualral, i.nózkodiis és e]lenszavazat nélkül elfoeadja
jegyákön a hitelesitöjéóek venélyéi

4r0l6. írl.D,) Milélélkc k,öh.
JeFr'zókön}a_hirekílő ktclölése

EaláYo2lt

Máléielke Kó6és on}ományal
Képvheló leslúlel) úBy dőn! hogy
iesililei üléíe Piukóvics MiMlyné
hitclesitónek,

Nan Noénj D0lgármcsie.: Miis napnendE javaslal
Deghivóbfu kiadoí mpnmdi Fomokja teitjavslalfi,
A Képvheló - iestűlct 5 igen szav%tlalj br|ózkodás
napit i ponlokat és a kövclkezó haiiroalol hoza:

5/2016, oI.12.i Mitét€lke k óh,
N,pir.ndi po! lot tj rA,! lí§.

Képvi*ló_ i€stütele (lóvábbiakbm
a 2016, tlbruir 12 én a Képviselö
képviselól jelóli ki iegyzókóny!_

nin§. ezéit snvu IiYa bocsájüa

és ellcns7avaal nélkül elfos.dja

Máiéielke Köz§éF óDnományzla a 2016, f€bruár l2-i ülésel

1.) 20I6. éyi kólt9égv.rós clíog,dó§,
Elóadó: Nag_v Nemi pojEáme$er

9 kö\ctkezó nipnYnl]i nnnloká!



2J A kólts€veré§ hirch óvr. vá.h,ló összegétrek n.gÁlltpilfu!
Elóadó: Nlgy Noéni pol8úmcsl.r

3.) Móróielk. kóz§ós Ölkománrzat, ldós§úsor k.lcrketétő í§/léléiból cr.dó 20t7_
2019, évi fEctés i kölelcz.rts ég€inek n.gá l la!í!& {ró l
Elóadó: Nagy Noénri polsárnesier

.r.) Kózszolgál.ii §zcnódést Kigsésrtó Üzcmlltctési s,.zódós valaniDt, 2014. júIius
26. napj,ln n.gktitótr hülladékg,zdálkodá§i xózszolsíltatli§i szcnódés I. 9ánú
mód06itásan!k jóvúh.Eris,
!lóadó: Nag! Nóéni polBimestí

5.) Jlvasb(. polgarncsr.r20l6, óvi szabad§ágoláli űl.hl€nén.kjóvÁhl§á§ára
Elóadó: wágncmé Piülóvi.s Er'ka alpolBimeslel

6.) Eg/.bek

l.nlDirendi Dont

'016. 
éyi kölké§elés clíogrdúsl

Náo Noéni DolgámBier: Az elkészüh lny€ot, a lenlelet leb-czct miideiti úegkapla.
Me3kóIi Donány Mclinda gedálkodási úlyintézót. hoey ü elókíjesíé§ lafrllnrból. a kiadon
iáblákól a képvi*lókdlájétozta$a,

Doh,íny M.lind, q.zdátkodási üajntézó| Köszönli ! képviselőket, Áz új sabályoziis
elednényekéPpcn ü id€i éiól má1 ncn ezer fodntla lcEknvc, húem loiintú Ponto9n kell
d röl§cc\e.e.l n cll(,/jkn,, / iJd[/olcJl,a,a,ol i.leí r m J.
Uj ,aIieldddd tellm leheful, \ántl o'\,1 crkomí)ali folojdonl -ar,ó h1.1.1
nrelyek múlelése ncn *ózfo8lílkóztatá§i prosíamok keieszlúl loe n.cvalósulíi. ezl
]dllalbzói tevétenyúrbcn l.bet n.g!.mi, u ebból szímüó belételekel !i§,! kell mj{t

DZuLjn ré9Ietesén végiB beszélték a kiáJoit nelléklci.ket, a várhaú bevét€lck és kiadá$k

Naa Noéni Dol9Á.n6rer: v3n c kérdés, ésaerélel- bózás?ólas ú elóieijesztéssl

További hozásó]ás. jalasl.i nins. czén sz ,üásra bócsájlja ü elótedeszléí,

A Képli§ló leíúlel egyhaneúlag, j 9Nutal. ellens2vMat és ianó7koús nélkül a
ne let ll we, l l nerd'tol , vrté|.|k( Kó/léB Öotorminy^.s Kíprn.ht.vüleidlcta/
onkorDátr},.t loló. A}i Lol|\iq].Ii.érol r/óló l/20lo.1|1.15 , oílUm-n), dlirel oel!lcl,

2,írDirendiDont

A } öl lségtctB h' ron ór re vá rható összegén€k n egá l lrpínt§ l



Nl6' Noéni Doknmeil.r: Kiadáya kcnilt az anyag, Jo8szbályi elóilás. ho8y enól is

v!n+ kérdés. észrevércl, hozásóIás u elóldesztés*I kaPc$lalbe?

További hozászjlás. javaslát nins, .zár savúiM bóBájtja d elóE+y'ésl,

^ 
l(ép!is.ló teslülcl .§h!n$llrg. 5 ieen savlzattal. eUengav,Zt nólkűl a kóvetke7ó

É4.s!!.ul]a]4é!!!üú.!!
A kólt3ag{ci& húron éYrc yírható ö§szegé,ek ú.Aíllloítúsl

H.tdroz.t

Málélelle Község Ónloftányatának Képvneú teslülele a
Allamháíariásól 9óló 20ll. évi cxcv, t! 29lA §, alapján a
bllsé8v€tés háron évÉ v&baló ósstgeil á beuéklei 9eiinl

Felelós] Nagy Noani polgármesieí

3.naDir€ndi Donl

M|íiél€lké Kö^ég Öíko.nínyDl,,d&§:óaot k.l.ik.zt.lő ü§/l.iciból cí.dó !017-2019.
évi fretúsi kót l9etbégeinok m€állrpilfuáról

Nr* Noémi Dolúirn€srer: Kiadáía kedlr az myas, Jossabályi .lólrás, hogy edól is

van_c kfrdé s. észevétel, bozásá lás ü elóieij esziéssel kapc so laiban ?

További ho2zjsólás. jal^lát óin-, ezéí szvazásá búsájtá 2 dólerjeszésl,

A KépviÉló teslillel c§/b.ngúl.g. 5 isen szavüalt l, ellenyavlzl nélLűl a kövétkezó

Z2sLé..g!1LL!4!!É!Bs!.!L
M{lótclkc Kó^óg ÖnkormánJala .dóságor
k.l.t*czlcló ü§/l.tciból ercdó 2017_2019. évi lrerési
körelez.ttsegein e k n egá l lapitásóíól

Il!iúfuzlt

Málételke Község Ón]órnányzltánát Kélvislöreíűlete (továbbiakban] Képviseló
i$ttileo úegt&gyalt! és a kölelkeó baliiio7jtol ho772]

A Képliselóresúlel áz államháziarláyól szóló 20] l, é!i cxcv tóíónt 29/A, § (])
bekezdése olapján az adóssá8ol telelkeáeló ű8yletekhcz |öíénó hoaájárut6 tszleies
sabályanól s7óló ]5]20I] (xll, ]0,) Kormányrendelet 2, § (1) bekezdés gerinii



sját bcv&eleinek, valaminl MagyarcBzjs gazdaság' stabihás&ól 9óló 20Il. évi
iö(ény 3, (l) bekezdése 9ciinli ádósságol k.leikeztetó üsyldciból eFdó fizctési
kólc]ezetségeinek a kóliségveÉsi évc't kóvetó háron &É váharó összccéi 2 alábbiat

Fe le lós I Nagy Noéni poleámesle í

4.nlDirc.di Dont

Közszolgúlt,tfui s4uódBt Kicgés2ftó ÜzeDelt.rósi szonódÉs Ydlninr . 2014, júDius

'ó. 
nlpj{tr megköiöit hUlládÉkg,zdílkodfti Kö^blgÁllltási sz€nód& l. gáDl'

nódositásán.k jóváhr§ás!

\,s No(bi!ú|glmFl.r: 
^/el^e,/üll 

an\!!ol mepkJDb T,noenkl
vm e kérdés. ész.lébl, hozzászólás az elóierjesztés.l kap6óktban?

Továbbj hozá9ólás, javslal nincs, ezéí y"vúásla boGójlja az elól*jeyié9

,\ KéPviseló lestüIet e§/hángúl.g, 5 igen szalaata], ellensáYa4l nélkül a kóvetkezó

8/20l6.íILl2.) Mitót€lke k, iih.
Köeolgákltási s,ouód&l Kiq6zitó Ü,.ncllcrósi szenódé§
txl,njnt . 

'olt. 
júni!§ 26, n.pján n.gkötött

hull.délgazdÁlkoddsi Kózszolgállalási szenódé! !. s2úíú
nódosirá.:in!k jólábrqtí§.

]017,

Ilelyi Mókhol sámazó b.vclcl ],676,000,
A2 öntományani lagyon és ü ö.]rormán}%tol
megillelÓ vacyoni éíékú jog értékesnéséból és
haszosilásóból 9ám,ó hevéie]

],300,0o0,

1zoszalck. a lon(eszios dú c§ a hozMb.\elel
A láigyi .szkőz & e innate álisjószág, részvény,
résresdés, vallalat éfiékesnéséból vagy
privatiációból gámlzó be!étel
Bn§3_, 16Llél_ ls d,jbevélel
K ezsggvál lalással kapcso lalos heglérülés

sÁJÁTB.vaTí, rx 50 "l_^ 2.488.000._

Ádósságoi kcletteztető úgylct és lnmk énéke 0



l, Mátélelke l(ózie Ón}oínányat Képliseló{eslúlele G lovábbiakban: Képvi9ló_
ie§üld) a HomokMtsási Rcgionális szn&dhulladék Kezelési Konzoúium
Tulajdonlózöség vókúli hulladéklcr.kó kd@léh€ (idemve Kalocsáí és köEetél is)
funoó bgja}énl ú8y dönl. hogy a HóhókbáLsági R.gionális Hulladékcazdáuodási
Öhkományati Tárülás. mi Ajanh*éó atÁl .,4 IIo a]íharnsi Resjokólh
Hulladékgazlálkdúsi Óntüháhrali TársuLis úllal elnyerl l\EoP ] 1 t/2F/l)9-11-
2l)]1-0001 s,áhú , TelePii1!5i szilárd Hulddék hechaniíaj-biolósiaj siabili2álásúfu
íolgúló rundyü kjalaLílósu u I0 ,khúl!úgi Talepr]lsi llu adéksazdálka,lási
Rah.lr.erben' el"e|ezésű ]1loiekr .s2kó2.i1e*, lélesilhéhr.in k kó.llolgáL1ló úfuOli
iglrrheilalének blrklj jogviyohr karclébeh löúóhő biaasílása halle , oz ez.,
la6fuéh!.kÉel, .§tó;ó*ktl eútandó kllPülési :zilúnlhulla.llk-kdelósi
kó^,ol!úllal á si |bla.ldl ok .llál ásu raskúli hullo.lékleralk' ftötzele (ideérlfe Kalocsúl
és löl.?lél is)" táTsyban a közbesze[éseból szóló 20l1, é!i cvül lönény
elönáginak meglelelóen lefolíaloli a Kbt, 94 § (3) bekezdés b) Ponlja szüinti
hirddné.y ,közitétele !élkúli tir8yalli$s kózbe9erzési eIjárás sednényeként a
HoMoKHATsAGl KoNZoRcIUM v^sKUT 20l4,i I€BH-NP No.pmtil
Kö^zokabtóKonátoll FclelössécllTálsaság koÉoriMvezeió, közós ajá.latevó
Gzékhcly] 652l vastú! 05512 INz.): Kllocgi Pekgondoá és Közszolsáltató
Nonpíofit Koiláíoh lelelóssésú 'l'á6aság_ loDorciümi iag. köás ajánlánevó
Gzérnél} ój00 Kllocsa. ERl&en utca 4'] )] képezó 8udasári 9ereplókkcl . jclcn
batiúal l, szánú nellétlelbén lo8laltalúál m€gl'élelóen a KdzsblBiltltási
szúodésiKiesészitöÜzemclieiési szqzódésúegköiéséijó!fiagyja.

2, A Kmvkeló íes!ület a HomokhátsáAi ReEionális sziláidhulladék Kezelési
Kónórcium Tulgjdonlözós9gben ié9es +yes ónkományatok állal 2014 június
2ó, fupján a vaskúti nufudékleraló körzeléhez (ideédve KaIocsdi és kör2eLél is)
tgnob ó.loimányz.tok szániiia ell&fudó bulladúkgúdálkodási kö^algáltalási
fcladalok ieljésiiésére nes*ötöll hulladéksazdálkodási Kö^alBihalósi szezódés l
§2ánú nódosnr§át ajelen batáiozl 2, színú nellék]eiébcn foglallaknak mcefelelóen
élfosldj! és megkóli,lolábbi f€lbar.lmaza annak Máióiclke l<ó2ség Öntomány72i
ne!ében lÖfténó a]áiiására Ná!} Noémi pol8áme§ten

reklós: Nály Noéni pol8ámeslel

5.naDir€ndiDoni

Jlv8lrt l poknmester20l6. évi.zú,&ígolósi ütóít.nénok j&áh,§ísÁn

Mi!.l a gjál s2abadsrgliról vú s2ó, a salMás lilymón
Wár!.rné Piukovi§ Edka alpolgámcsi.mck,

wáocnó Piukotics Erikr álDolp{m.§rer: 
^z 

elkészült an}agót negkapla mindenki A
poleámeser tavalri élés szabld§igából is naiadl 8 mp. illeive az idei évE jáió Mpokat
elosziva kószult az elóGiesztés
van_é kérdés, észre!élel. hozáyólás a2 elóleíjeszlés§l ká!.§ólaibe?

'|'olábbi nozászólás, javaslai niics. czaíl savúásía boNájlja az dóEicszléí

^ 
Képliseló teslül.i .§]h!ngúlae, 4 ieen sza\ral|al. l ldló^odiissal, el]cn9aldal nélkul

a következó halíroálol hozza:



91016. or.l2.1 Mnlérelk€ k. öh.
Á polg{rm.sl.r 20r6. óvi 9.bi&igol&i lit€ót.Rének jóváb.§/ág{ól

H.ntfuzat

Málá.lte Köóég onlományzatána.k Képvneló_teslülele Nagy Noéni
polgámestr 20ló, évi szabadsrgolási ütenteNét. a j€s}zókónyv
h(lléueÉl Lépe/ó elólenel.c§ben íogldlEl §/elin. ]o\ Jna8) ja,

Felelós: pólílim.§lcr, iegyó

Eszt ven ecy m€Bb€géléseí, mi a
ke8ynely kialakílisa ú Linal úrintett
Móralalnón lenne egy kis közponl,

20] 6, hár.iuslól 20l7, lebruár 28_ig ]csz közfoglalkozlatlisi munkaprogran. 26 ölel lNaik
a csopon indiiá§li, csa| nezós,zdasági p.ocnnr indul, ÖniózöEndsa kialakliáét t íezi,
l'l]in pály&aii lehclóség is leg rá. Ezek nelletl eey l0 junból álló állomány beállilisál is

Más bejel.nleDi valója ninc§, Mcgkérdezi a képviselóket vona valákinek kfuése, észeváele,
bcjelenteni aalój, ú egyebek keEtein b€lül?

Ha nis ésae!étel, jalasld, bejeleniés nincs, negköszöni mindeniilek a jelenlétel. a tcsiülcii
ül&i 9 ó8 30 peickor beárjá,

6.nlDirendiDonr

N.n NoÉmi Dol!írm€sler] A néten MóÉhalnoó
,.Má.ia úfill" volt kapcsolalN. Pályáali cél Mória
telepilléseten, Domaszéklól Bajáig teied ! galNz.

] icgyző iívollélében

\..\..-. .. 1]]t].
Mészárcs Gabidla

^ ",. l \


