Mátételke Község Önkormányzata Képviselő—testülete

Jegyzőkönyv
Készült: Mátételke Község Önkormányzat Képviselő— testülete 2017. május 30-án (kedd)
14 órakor megtartott üléséről.

Jelen vannak: Nagy Noe'mi polgármester, Mészáros Gabriella aljegyző, Wagnerné
Piukovics Erika alpolgármester, Pozsgaine 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 megjelent képviselőket.
Megáll pitja, hogy 4 képviselő — testületi tag van jelen az ülésen, az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőnekjavasolja Piukovics Mihályné képviselőt.
Más személyre javaslat észrevétel nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra bocsájtja
ajegyzőkönyv hitelest
re tettjavaslatát.
A Képviselő — testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
elfogadja a
jegyzőkönyv hitelesítőjének személyét.
50/2017 [V.30 [Má ' elke k "h
Jegyzők nyv-hitelesítő kijelölése

Határozat

Mátételke Község Önkormányzat Képviselő— testülete (továbbiakban
Képviselő — testület) úgy dönt, hogy a 2017. május 30—án a Képviselő _
testületi ülésre Piukovics Mihályné képviselőt jelöli ki jegyzőkönyvhitelesitönek,
Nagy Noémi polgármester: Más napirendre javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja a
napirendi pontokra tettjavaslatát.
A Képviselő — testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
elfogadja a
napirendi pontokat és a következő határozatot hozza:
51/2017. V.30.) Mátétclke k. öh.

Napirendi pontok tárgyalása

Hatá

Mátételke Község Önkormányzata a 2017. május
pontokat tárgyalja meg

30—i

rozat
ülésen a következő napirendi

1.) Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016.
évi költségvetési zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

Előadó: Nagy Noémi polgármester

2.) Beszámoló a Bácsalmás Városi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központ Családés Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi működéséről
1

Előadó: Nagy Noémi polgármester
3.) A 2016. évi Belső ellenőri összefoglaló jelentés elfogadása
Előadó: Nagy Noémi polgármester
4.) Megbízási szerződés közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása tárgyában
kapcsolódóan bekért árajánlatok értékelése TOP-3.2.1-15 számú palyazat keretében
megvalósuló
önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú

közbeszerzéshez

Előadó: Nagy Noe'mi polgármester
5.) Egyebek

1.

nanirendi Dont

Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi
költségvetési zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Nagy Noémi polgármester: Az elkészül anyagot megkapta mindenki.
Van—e
A

kérdés, észrevétel, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban?

képviselők átbeszélle'k a kiadott rendelet tervezet táblázaton.

Nagy Noémi nolgármester: További hozzászólás, javaslat nincs, ezért szavazásra
bocsájtja az előterjesztést,
A Képviselő

testület egyhangúlag, 4 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
melléklet szerint megalkotja Mátételke Község Önkormányzata Képviselő—testületének
az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról 5/2017. (V.31.)
—

önkormányzati rendeletét.
(a rendelet mellékelve)
2. nanirendi Dont

Beszámoló a Bácsalmás Városi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központ Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi működéséről
Nagy Noémi nolgármestcr: Az elkészült beszámoló kiadásra került, mindenki megkapta,
Van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás a kiadott anyaggal kapcsolatban?
További hozzászólás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja az előterjesztést.
A Képviselő

testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozza:
—

52/2017. (V.SO.) Mátételke k. h.
Beszámoló a
almás Városi Önkormányzat
AlapszolgáltatáSi
Családés
Központ
Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi működéséről
2

Határozat
Mátétclke Község Önkormányzata Képviselo testülete a Bácsalmás Városi
Önkormányzat Alapszolgáltatasi Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
2016 évi működéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja
Felelős: Nagy Noémi polgármester
A határozatról értesül:
kivonattal:
]. Nagy Noémi polgármester
2. Patoeskai lbol ya jea
yző
3 Mészáros lrén családgondozo'
—

3. napirendi pont
A 2016. évi Belső ellenőri összefoglaló jelentés elfogadása

Nagy Noémi polgármester: Az elkészül anyagot megkapta mindenki.
Van—e

kérdés, észrevétel, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban?

További hozzászólás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja az előterjesztést.
A Képviselő

testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozza:
—

Határozat
Mátételke Község Önkormányzatának Képviselő--testülete Mátételke
Község Önkormányzata gazdálkodásáról 57616 2016. evi éx es belső ellenőri
összefoglaló jelentést az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
A határozatról értesül:
-

kivonattal:

Nagy Noémi polgármester
Patocskai lbolyajegyzö
3. Vincent Auditor Kft.
1.

24

4.

napirendi pont
szerződés

közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása tárgyában
bekért
kapcsolódóan
árajánlatok értékelése TOP-3.2.l-15 számú pályázat keretében
megvalósuló
önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú
Megbízási

közbeszerzéshez

Nagy Noémi polgármester: Az elkészült anyagot megkapta mindenki.
Van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban?

További hozzászólás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja az előterjesztést.
A Képviselő — testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozza:

54/2017. §V.30.[ Mátételke
h.
Megbízási szerzőrle's közbeszerzési tanácsadói
feladatok ellátása tárgyában kapcsolódóan beke'rt
árajánlatok értékelése TOP-3.2.I-I5 számú
pályázat keretében megvalósuló 'kormányzati
épületek
energetikai korszerűsítése
tárgyú
közbeszerzés/lez

Határozat
l./ Mátételke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy Megbízási szerződés közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása
tárgyában kapcsolódóan bekért árajánlatok értékelése T0P—3.2. 1-15 számú
pályázat keretében megvalósuló önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése tárgyú közbeszerzés/rez a megbízási szerződést — a
legkedvezőbb árajánlatra tekintettel — a Kozma ügyvédi Irodával köti meg
nettó megbízási díj 390000.— Ft.

2./ Mátételke Község Önkormányzatának Képviselő—testülete felhatalmazza a
Polgármestert a megbízás szerződés aláírására és a szükséges teendők
elvégzésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Noémi polgármester
A határozatról értesül:
kivonattal: ]. Nagy Noémi polgármester
2. Patoeskai Ibolya jegyző
—

3.

gazdálkodási ügyintéző

-1evé1ben: 1. Kozma ügyvédi iroda 2040 Budaörs, Budapesti út 28.

(nyertes ajánlattevő)
2. TENDER-CO Kft 1117 Budapest, Galambóc u. 22.
(ajánlattevő)
3. VMC Consulting Kft. 1146 Budapest, Thököly út 114/B.
félentelet 2. (ajánlattevő)

5.

napirendi pont

Egyebek
Nagy Noémi polgármester: Megérkezett a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságtól a végzés, melyben kérik, hogy az önkormányzat tegyen nyilatkozatot az
ügyben. Vida Sándornak a Mátételke 046/5 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi
szerződés ügyében Kollár Tibor eladó és Vida Sándor vevő adásvételi szerződése ügyében
Vida Sándor vevő által benyújtott kifogás elbírálására meghozott 34/2017.(11l.28.)
Mátételke k. öhi számú határozata ellen benyújtott keresetéről van szó. Javasolja, hogy az

önkormányzat bízza Dr. Vavró Beáta ügyvédet, hogy az önkormányzat képviseletét lássa

el.

További hozzászólás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja az előterj esztést.
A Képviselő — testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal. ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozza:

55/2011;
[M 'telke
Dr. Vavró B áta megbízása

11.

Határozat
Mátételke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Dr.
Vavró Beáta ügyvédet, hogy Mátételke Község Önkormányzatát a
Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon Vida Sándornak a
Mátételke 046/5 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés ügyében
Kollár Tibor eladó és Vida Sándor vevő adásvételi szerződése ügyében Vida
Sándor vevő által
benyújtott kifogás elbírálására meghozott
34/2017,(lll.28.) Mátételke k. öh, számú határozata ellen benyújtott keresete
ügyében képviselje.
Megbízza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.

Nagy Noémi polgármester: Az önkormányzatoknak 2017. október l-ig el kell készíteniük
a településképi arculati kézikönyvet, településképi rendeletet, ehhez a helyi építési
szabályzatot is módosítani kell. Mindezen feladatok megoldása egy ekkora település
számára igen bonyolult, ezért javasolja, hogy a feladatok ellátásával bízzák meg a Bács—
Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-t, amely már jelezte, hogy vállalják a
feladat elvégzését. Az önkormányzat bruttó 1.000.000.- Ft—ot tud igényelni a feladat
finanszírozására. Javasolja, hogy a testület bízza meg őket a feladat elvégzésével.
További hozzászólás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja az előterj esztést.
A Képviselő

testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozza:
—

Bács-Kiskun Megy

területfejlesztési
Nonprofit Kft megbízása
Határozat
l,) Mátételke Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településképi

rendelet, a településképi arculati kézikönyv es az értékvizsgálat elkészítésével,
valamint a helyi építési szabályzat módosításával, a szükséges társadalmasítási
feladatok lebonyolításával és az önkormányzati főépítész bi7tosításával
megbízza a Bács-Kiskun Megyei Területfeilesztési Nonprofit Kft-t, a
megbízási díj bruttó l.000.000.- Ft, azaz Egymillió forint,
2,) Megbízza a polgármestert a fenti tevékenységek elvégzésére irányuló
szerződése megkötésére, és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Noémi polgármester

'mi nolg'rmester: Nemsokára vége az iskolának, kezdődik a nyári szünet.
Nagy
Javasolja a képviselőknek, hogy a nyári szünetben gondoskodjanak a gyerekek nyári
étkezéséről. Mivel a szünidei gyermekétkeztete'st csak azok a gyermekek vehetik igénybe,
akiknek a hátrányos helyzetük vagy a halmozottan hátrányos helyzetük megállapításra
került. A közfoglalkoztatasban dolgozó szülők nagy aranya miatt sok gyermeknek nem
lehet a hátrányos helyzetét megállapítani, ezért ilyen gyermek kevés van a településen
Mindezek miatt azt javasolja, hogy a települési támogatásban részesülő csaladok
gyermekeinek részére 18 éves korig, a szociális keret terhére biztosítsanak étkezést a
nyárra. A szülők kiértesítés után igényelhetik gyermekeik szamara az étkezést, az igénylés
június 15-ig lehet leadnL az étkezéstjúnius l9-től biztosítanák
További hozzaszolas, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja az előterjesztést.
A Képviselő — testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozza:

57/2017. [V.30.) M"tételke k.öh.

Gyermekek nyári étkeztetése

Határozat
Ma'te'telke Község Önkormányzat Képviselő—testülete úgy határoz. hogy a
minden mátételki bejelentett lakcímmel rendelkező csalad gyermekei re'szére ()
-18 éves korig a nyári szünet időtartamára, 2017. június 19. napjától 2017.
augusztus 31. napjáig napi egyszeri meleg étkezést biztosít, 2017. évi
költségvetés települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztete'si

feladatainak támogatása terhére, melyet a szülő igényelhet meg gyermeke
részére. Az igénylést 2017.június 15—ig kell leadni.
Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Noémi polgármester

Nagy Noémi polgármester: Mivel észrevétel, javaslat, bejelentés nincs, megköszöni
mindenkinek ajelenlétet, a testületi ülést 14 óra 40 perckor bezárja.
Kmf.

Patoeskai Ibolya
jegyző távollétében

polgármester
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Piukovics Mihályné
jegyzőkönyv hitelesítő
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XUL,

Mészáros Gabriella
aljegyző

