Mátételke Község Önkorm ányzata Képviselő-testülete

Jepvzőkönvv
Készült: Mátételke Község Önkormányzat Képviselő- testülete 2017, január 13-án (kedd)
l4 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Nagy Noémi polgármester. Mészáros Gabriella a\egyző, Wágnemé
Piukovics Erika alpolgármeSter, PoZsgainé Elek Erika és Piukovics Mihályné képviselők
Igazoltan távol: dr. Bednár Károly András képviselő
Nagy Noémi polgármester Megnyitja az ülést.
Köszönti Mészáros Gabriella aljegyzőt, köszönti a megjelerrt képviselóket.
Megállapítja, hogy 3 képviselő - testületi tag van jelen az ülésen, az ülés hatarozatképes,
Jegyzőkönyw hitelesítőnek javasolj a Pozsgainé Elek Erika képviselőt.
Más személyre javaslat. észrevétel nem érkezett , ezért a polgármester szavazásra bocsájtja
a jegyzőkönyv hitelesitójére tett javaslatát.
A Képviselő - testület 4 ígen szayazaítal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a
jegyzőkönyv hitelesítőjének személyét.
7/2017. (1.13.) Mátételke k,öh.

Jegyzőkönyw-hitelesitő

kijelölése

Határozat

Mátételke Község Önkormányzat Képviselő- testülete (továbbiakban
Képviseló - testület) úgy dönt. hogy a 2017. január l3-án a Képviselő testületi ülésre Pozsgainé Elek Erika képviselőt jelöli ki jegyzőkönyvhitelesítőnek.

Nagv Noémi polgármestcr: Más napirendre javaslat nincs, ezért szayazásra bocsájtja

a

napirendi pontokra tett javaslatát.
A Képviselő - testület 4 igen szavazaítal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a
napirendi pontokat és a következő hatáLrozatot hozza,.

8/2016. fl.13.) Mátételke k. öh.

Napirendi pontok tárgyalása

Határozat
Mátételke Község Önkorm ányzaía

a

2017. január 13-i ülésen a következő napirendi

pontokat tárgyalja meg:
1.)

Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata, új program clfogadása

Előadó: Nagy Noémi polgárrnester

1.nanirendi pont
Helyi esélyeryenlőségi program felülvizsgálata, új program elfogadása
1

program módosítása elkészült. A,,Jó kis hely- Biztos
I(ezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása" elnevezésú
pályázaí benyújtásához van erre szükség.

Nagv Noémi polgármester:

A

Van-e kérdés,észrevétel,hozzászőIás az elhangzoííakkalkapcsolatban?

További hozzászólás, javaslat nincs, ezért szavazásrabocsájtj a a kérdést,

A Képviselő - testület egyhangúlag, 4 igen szavazatíal, ellenszavazat nélkül a következő
határozaíot hozza:

9/2017. (I.13.) Mátételke k.öh.

Ilelyi esélyeryenlőségi program felülvizsgá|ata, új program elfogadása
Határozat
Önkorm ényzaíínakKépviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviseló-testül et) a 24/2016.(IV.5.) Mátételke k, öh. szfunú határozatával
elfogadott helyi esélyegyenlőségi programot 2017 . 01.12,-ével hatályon kívül
helyezi.

1. Mátételke Község

2. A

Képviselő-testület az előterjesztés mellékletétképező Mátételke Község
esélyegyenlóqégi programját 2017. 01, 13,-i hatállyal elfogadja.

3. A

Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Noémi polgármestert
intézkedések megtételére.

a szükséges

Hataridő: azonnal
Felelős: Nagy Noémi polgármester

A hatarozatról értesül:
-

kivonattal:

Nagy Noémi polgiirmester
2. Patocskai lbolya jegyző
1.

Nagy Noémi no|gármester: Mive1 észrevétel,javaslat, bejelentés nincs, megköszöni
mindenkinek ajelenlétet, a testületi ülést 14 őra20 perckot bezárla.
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Pozsgainé Elek Erika
jegyzőkönyv hitelesítő

