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tételke Közsóg Önkormányzata Képyiseló-tcstülctc

Jegyzőkö,lv,|,
Készült: Mátótelke KöZség onkonnányzat Képvisciő- testiilete 2016, nove ]bel 22-én
(kedd) 8 óra 30 pcrckol negtafiott üléséIől

Jclcn vannak: Nagy Noéni polgármester. Mészáros cabriella aljeg}ző. dr, Bednár Károly
András, Pozsgainé |lek Erika és Piukovics Mihátpé képviselők
Igazoltan távolI Wágnerné PiukoVics Erika alpolgármester
Nag,í,Noémi polgármcstcr Megnyilja aZ ülést
Köszörrti Mészáros Gabriella al.jegyzőt, koszönti a megjelent képviselőket,
Megállapítja, hog,v ,1 kópvise]ó testúleli tag vanjelen az ülésen, az iilés határozatképes
Jegyzókönyv hitelesítónek.iavasoI ja Pozsgainé Elek Erika képviselőt,
Más szemé]yle .iavaslat, észrevéle]nem érkezett. ezért a po]gán]cster szavazásra bocsáitia
i i(!\.,okön),\ l-ilelÉ.iloj§rc lcll'i\r51_1il
A Képliseló testűlet 4 igen szayazattal, lartóZkodás és ellenszavaziit nélkül elfogadia a
iegyzőkön}v hitelesítőjének sZemélyét,
82/20l6. (XI.22.) Mátételkc k.öh.
Jcgyzőkőn,lv-hitelesítő kijelölóse

Hntároz^t

tr{átételkc Község Önkormányzat Kópviselő- testületc (továbblakban
Képviseló testület) ílgy dönt, hog},a 2016 november 22-én a Kópvlselő
tcsttileti ü]ésre Pozsgairré |lek Erika képvisetőt jel(iti ki .iegyzőkönyvhitelesitőlrek.

\ag1 \oimi nnlgármester| \4a5 ranirÉndre jrras'at t,incs, e/en 5Za\a/ásra boc,rjrja

a

meghívóban kiado|| napirendi pontokra leltjavaslatát.
A Képviselő tcstülel 4 igen sza\,azatta7, tartózkodás és el]cnszavazat nélktil clfogadja a
napilelldi pontokat és a kijvetke7ő hatfuozalol hozza:
83/2016. (xI.22.) Mátótclke k. öh

Napircndi pontok táfgYalá§a

H^tál-n7.Lt
MateteLke KöZscg ( ) nkon]lólr)
pontoket tfu,g,va]j a meg:

Zá

ta

J

2016, novcrnber 22-i ülésen a kövelkező

szociáli§ célútűzifa juttatásának §zabályairól szóló rendelet elfogadása
Eliladó, Nagy Noémi polgánnester
1.)

napilendi

2.)

Egjrcbck

1.naDircndi Dont
1.)

Szociális célútűzif iuttatásának szabályairól szóló rendelet elfogadása

Nagy Noémi DolgármesterI AZ elkészült anyagot nrindenki mcgkapta, Javasolja, hog,v a
tavalyi leltételekkel fogadják el idén is a rendeletet, A torvezet úgy késziilt cL, 2015. évben
jól sikerlilt a 1á kiosztása is. az egész fol.vamat Jó lenne az idet évben is hasonlóan
bonyolítani,

dr. Bednár KárolY András blp!i§g!ó:
tervezet 3 § (4) bckczdésétaggál,vosnak talália,
támadási felületet adhat a polgámlester ^ellcn. ha ó lan megjelölve ddntési jogosultkónt
Talánjobb 1eme, ha egy bizottság döntcnc.
N'Iészáros Gabriella aliegyző: A kérdésesszakasz a tavalyl lendc]ctben is benne volt. és a
lrelyi szociális ellátásokól szóló rende]etben is első 1'okon a polgániesternek van döntósi
joga, Ebből szerencsórc nég nem volt gond,

NáqY Noémi DoIgármes'ter: van-e még kérdés,és,aevéte]. hozzászólás az e]őterjesztéssc]
kapcso]alban?
To!ábbj hozzászólás. javas]at nincs, e7óIt szavazásra bocsájtja aZ előteicsztóst

A Kópviseló - testület cgyhangíllag.4 szavazatta], ellenszavazat és LartóZkodás 11é]kl:i] a
melléklct szerint megaikotja Mátótelkc Köz§égj ÖnLormánlzat Kópvisclőtestületének a szociális célútűzifa juttatásánflk szabályairót szóló 11120l6 (xI.23.)
önkormán"yzati rend eletét.
(a rendelet lne]]ékelve)

2.

napirendi Dont

E$,ebek
NagY Noémi Doleárme§ter: 't'ájókoztat]a a képYiselókeL. hog} hét\,égéndr. Bednáí Kfuoly
AüdIáS Sn'rs-t kii]dött neki. mell,ben ncheznén),ezte, hogy a kertjét, amit az önlromlán},zat
múve1. rné3 nem szantották fel.

dr. Bednár Károlv András _\4y!19!{: Igen, A szolnszód kerljót is szántották a rnúlt
hóten. és a szon'szédok panaszkodnak. hogy az ii kertjc móg gazos, és átn'egl, a gaz rnagja
a szomszéd kcrtjébe

Nagv Noémi poIgármcstcr: Még egy önkormányzat á]tal mű\,elt kertet sem szántoltak lel,
A traktoros a héten szabadságon van Eddig a betakalítás volt foDtos, ajö\,ő héten kezdik a
szántást lla ez problémát okoz, akkor az is ncgoldás lehet, hogy a jö\,ó évbcn ncnl
használje aZ önkonlányzat a keíet. Akkor kópviselő ű, majd lcndbc taíia a kertet

Van-e kérdés, észrevétel,hozzásólás az előErjeszté§sel kapcsolatban?

NcE-Nq!!qi_p9!cá!!c§!q;

M€gk&dezi

a

képviselóket van-e va|akinek kérdése,

észíeváele, bejelenteni valója az egyebek kerctében?

Mivel e§zí§vétel, javaslat, bejelentés nincs, megköszöni mindenkinek a jel€nlétet,
testi[eti ülé§t 8 óra 50 perckor bezárja_
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Palocskai lbolya
jegyzó távolléteben

Nagy Noémi
polgáímester
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