MútételkeKözscg Önkormán!28ta Képvi§eló-testíilete

Jegvzdköllvv
JísZliE Mátétetke Község

Önkormányzat Képviseló- testüete 2016. októbel 25-én

(kcdd) I4 órakor megtartott üléséról.

Jlg!__ryf,:

Nagy Noémi polgármestcr, MészáEos Gabriella aljegyzó,

Wágnerné
Piukovics Erika alpolgármc§tcr, Pozsgainé Elek Erika és Piukovics Mihályné képvi§elők

Igszollán lóvolI dí. Bednár Károly András képviseló
Nnqv Noémi Dolgármestcr Me8nyitja az ülésl.
Köszönti Mészíros Gabriclla aljegyzőt, kö§zönti

a megjelen1

képviselökct,

MegáIlapttja, hogy 4 képviselő - testületi tag vanjclen az ülésen, az ulés halarozatképes.
Jegyzőkön}rr' hitelesitónek javasolja Piukovics Mihályné képviselőt.
Más s7Émélyrejavas|at. észrevétel nem érkezett, ezeít a polgárrnester szavazisra bocsájtja
a je8yzókönyv
hitelesítójére tcn javaslatát.
A Kép\.iscló - testiilet 4 i8en szavazatlal. tanó7kodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a
jegyzökönyv hitelesitőjének személyét,

792016. íx.25.) Mítéteik€ k.öh.
Jepzököryv-hiúelesító kijelölé§e

HatÁrozat

Mátételke Közs€g Önkormányzat KépviselG testülctc (to!ábbiakban
KéPviscló - testület) úgy dönl. hogy a 20ló. okróber 25-én a Képviselö te§tül€ti tllésle Piukovics Mihályré képvisclöt jelöli ki jegyzökönyvhitelesítónek.

Naqv Noémi polgárme§ter: Más napirendre javaslat nincs, ezéft szavaz^ra bocsájtja a
meghivóban kiadott naPircndi pontokE t€tt javarlatát.
A Képviseló - test.üet 4 igeD szavazanal. tartózkodás és ellcnszavazat nélkül elfogadja a
napirendi pontokat é5 a követkcző hatarozatol hozza;

8020ló. (X.25.) Mátételke k öh.
NrPirendi pontok társ/alísa

Határozst
Mátételke Község Önkományzata a 2016, október 25-i ülésen a következó napirendi
pontokat tárgyalja meg:

l.) Mítéaelk€ Köz§óg Képvi§eló - te§tü|etéíek Mátételk€ köz§ég Kópvi§e|ó_te§tü|cte é§
szcrvei szet1ez€ti ós Működési Szabályz&táról §zóló 13 /20t4.(xI.25.) önkormányz&ti
rcndelctónek módo§ítá98
E|óadó: N-agy Noémi polgármester
2.)

Telcpúlé§i énéktár lótrehozá§a

Elóadó: Nngy NOémi polgármester

l.naDircndi Dont
Mátételke Község Képviselő - testületének Máíételkeközség KépYi§eló,testü|et€ é§
szervei szervezeti és Múködési szabályzatáró| szóló l3 /201,1.(xI.25.) iinkormánlzati
rcndeletének módo§ítása

NagY Noémi polgármester: Á második napircndi pollt a Te]eplilési átéktár bizoltság
lótrehozása, Eh]rez azonban sziikség van az sznsz módosításár,a, hiszen a képviselőtcstü]ct által létíehozottbizottságok szcrcpclnek az Sznrsz-ben A rendelet módosításának
teNezetét mindcnki negkapta
Van-c kérdé§, észícvétel.ho77ás7ó]ás a7 clötcrie§zléssel kapcsolatban'1
Tol,ábbi hozzászó|ás,

A Képviselő -

j

avaslat nincs. ezért szavaásra bocsájtja az elöterjesztést

testület eg_vhangúlag. 4 szavazattal. cllcnszavazat és tarlóZkodás DéIkúIa

-

mel]éklet szcrjnt megalkotja Mátételke Köz§ég Képviselő tcstü|etének Mátételke
község Kópvis€lő-t€stülete
és szervei szervez€ti és N{űködési Szabályzatáról szóló l3
/20l4.(Xt.2S.) önkormányzati rendeletének módosításíról szóló 13/2016. (X.28.)
önkormányzati r€ndeleiéí.
(a rendelet nrellékelvc)

2.

narrircndi pont

Tcl€pülé§i

értóktár |ótrehozása

Nagy Noémi DolqárIre§ter: AZ e]készült anyagot nlindcrrki nrcgkaptaVan-e kérdés,észrevétel.hozzászó]ás az előterieSztéssel kapcsola|ban9

További hozzászó lás, j avaslat nincs. eZéfi szavazásra bocslrjtja aZ előteljeszlésl.

A Képviselő - testület eglhangúlag.4 igen szayazattal. ellenszavazat nélktll a kövctkcző
hatáfoZatot hoz7aI

8|/20l6. fi.25) Mátételke k.öh
A települé§i órtóktár létrehozásáról

l,) ]\4átótelke Ki'zség Ö konlán,vzalóDak Képviseló-testülete a n]agyal nemzeli
éftékokíó1és a hungarikumokról szóló 2012, évi xxx, tcjNén.v. ós B magyal
llenzcti éItékekés a hungarikumok gondozásáról sZóló ll4/20l3, (]V,16.)

kormányrgnde]et vonatkozó rerrdclkczósci alapján azt a döntést hozza nreg, hog,v
élni kíván a telepiilési értékiáIlétrehozásának lehetőségélel
2 ) A Képviseló-tcstület úg_} dö . hog) Településj ÉrtéktáíBizonsagot hoz létre.
melynek tagiaiI Kiss Balázs bizottság elnöke. Regéry"i Gábor ós Piukovics [,ajos.
3.)
Képvise|ő-testület felhírja a jcg},zót. hog], döntéséröl értesitse a meg),ei
közg}-úlés elnöké1_ illeh,e a Hungarikum Bizottságot.

A

Haláridó: 30 nap
Felelós: -naős-risnn
ieslzö

ffi

Megyci Közgyülés Elnöke
Hungarikum BizottsÁg
Telepüési EítéklfuBizottság elnöke
Irattár

Naw Noémi Dolgórhe§ter:

Megkérdezi

a

képviselóket van-e valakinek kérdése,

észrevétele, bejelenteni valója az egyebek keráében?

MiYel ésaevétel, javaslat, bcjelentes nincs, megköszöni
t€stületi

ülé§t 14 óra 15 perckor bezórja
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mindenkinek a jelentét§t, a

'

Nagy Noémi
poIgárrnestel

P8tocskai Ibolya
jegyzó távolláében
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Piukoücs Mihólyné
jegyákön}./ hitel€§íkí

Mészfuo§

