
}í,itótelkc Köll(:g Önkormán}7^tl Kép\isclő-tc§tülete

Jegvzőköttt,v

\!z]ú.L \Littólcikc K,.]zség ()rrkorrrlirnizirt KéP\isc]ó- tesliilele ]0l6 nolcNbel 2r-én
(kcclrl) 1 -1 ór,al 5 pcíckor n1egl:lrtolt tilésóiól,

JcleD vannak| Nagy NoérTri polglirnester, NIószaros Cabriella aljegyzó, Wágnerné
Piukovics Erika alpolgármester, Pozsgainé Elek Erika és Piukovics Miháyné képviselők

]_@q!24!!!q!: dí Bednár Károly Ándrás képviselő

Nagv Noémi Dolgármester Megnyitja az ülést.
Köszönti Mészáros Gabrrella aljegyzót, köszönti a negjelent képviselőket,

Me8állapitja, hogy 4 képviselő - testüleú tag van jelcn az ülésen. az ülés határozatképes.
Jegyzókön}n, hitelesítőnek javasolja Piukovics Mihályné képvise!őt.
Más személyre javaslat. észlevétel nem érkezett, ezért a po]gámestel szavazásra bocsájtja
a jegyzőkön}v hitcIcsitőjérc tett javaslatát.
A Képviseiő - testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a
jegyzőkönF hitelesítőjének szcmél.vét.

87/20l6. (x1,29.) Mátételke k.öh,
Jes/zőkön}-v-hitel€§ítő kij€lölé§e

Határozat

Mátételke Község onkormányzat Képviseló- lestülete (továbbiakban
Képviselő - testülct) úgy dönt, hog} a 2016. november 29-én a KépYiseló

- testületi ülésre Piukovics Mihályné képviselót jelöli ki jegyzőkönl-v-
hitelesitőnek,

Nag}, Noémi í,olqármester: Más napirendre javaslat nincs, ezéft szavazásra bocsájtja a

meghívóban kiadott napilendi pontokra tett javaslaíát,
A képvjselő testület 4 igen szavazatra]. tartózkodás és ellenszavazat néIkü1 cllogadja a
napilendi pontokat és a követkczó határozatot hozza:

E8/2016. (xI.29.) Mátéfelke k. öh,
N!pir€ndi pontok tárgya|ása

Határozat

Mátételke Köz§ég Önlormányzata a 2016, november 29-i ülésen a következő napirendi
pontokat tárgyal,ja mcgI

l.) Mikulás csomag
Elöadó: Nag}, Noéni polgármester

2.) Karác§onyi c§omag
Előadó: Nagy Noémi polgámester



l.naDircírdi pont

Nlikulás csonlag

Nagy Noémi nrrIgármester: Szcíctnc 1dén is az ór,odís gl,ernrekek részótc_ ós az
iinkorlDiin\l3i dol90Zt\i g}eIrrrekei tésziIc lvlii.ttlás cso]jlcgot biz[o\itaili A sztrciúlis kerct
lerhcr. l.h.t biZl()sitani,

Von-e kérclés, ószrer,élel, hozzászólús az clöteriesztóssel kapcsolallralr'1

További hozzászó Iás, j avaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja az előterjesztést,

A Képviselő testtllet ets]-_han8úl!g, 4 igen szavazaftal, ellenszavazat nélkül a következő
hatáíazaLoí hozza|

E9/20ló. íxL29) Máíételke köh
Mikulás csomag

Hatá,roz^t

Mátételke Község Önkormányzal Képviseló{estülete úgy határoz, hogy az
óvodás gycrmekek részére, és az önkormányzat dolgozóinak gyermekei részérc
45 db Miku]ás csomagot 700,- Ft / csomag áIon a 2016, évi költségvetés
szociális normatíva terhére biztosit,
Megbizza a polgármestert a szüséges intéZkedések megtételére.

Határozatról értesül: l. Nagy Noémi polgármes(er
2 Patocskai Ibolya jegyző
3, gazdálkorJás

2, naDirendi Dont

Karácsonyi Csomag

Nagv Noémi polgánDcsteri ldén is szeretné, ha az önkormáLnyzat a lakosság részérc
karácsonyi csomagot biztosítana, illetve a gy-erekek részére külön csomagot készítenének.
Úgy gondolta. hogy 18 éves korig kapnának a gyelekek csomagot. A felnött csomagra
1800,- Ft /csom8g órat javasol, a gyerek csomagra 1000- Ft /csomag árat javaso], A
szociális notmativa terhére ]ehetne a csomagokat biztositani

van-e kéTdés. észrc\ttel. hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban?

További hozzászólás, iavaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja az 91őteíiesztést,

A Képviselő testület e§haEgúhg. 4 igcn szavazattal, ellenszavazat nélkül a követkcző
határozatot hozza:

90/2016. (xI.29) Mátéte|ke k.öh
Karácsonyi c§omag bizto§ítása



Mátéte]ke Község ollkorlnányzatának Képviseló-tcstülete telcpülés lakossása
részóle 2,]0 db csonlagot bjltosít. legt'eljebb 1800 - Ft/csomag iiron. és a 18 év
a]atti gy.rekek részórc q0 db csonagot bizlosít. lcgfcljebb 1000- /csonlas
i'non 1\ sztiksóge\ ö\szr!.t a ]016 é\ikiiltsóq\etós szocii]lliS nonn.li\.a LeI]lé]r
brzt,lsiq l
NlcBbí7Za a pLr]gáflncster ;! sZükségc5 lnléZkerlések nlegtércléIe
Ilarározatt,ól érLesüi: l, Nirgy Noémi polgilncsler

2, Patocskai Ibolya jegyző
3 , gazdálkod.ís

NaLry Noémi Dolpármester: Megkérdezi a képviselőket van-e valakinek kérdése,
észrevétele, bejelenteni valója aZ egyebek keretében?

Mivel észrevétel, javaslat, bejelentés nincs, megköszöni mindenkinek a jelen]étet, a
testületi ülést 14 óra 30 perckor bezárja.

Kmf.

\ t,&,i, L/€,-.- "

Nagy Noémi
po]gármester

Patocskai Ibolya
jegyzó távollétében

\&I.d,^ +4.-
l\

Mészáros Gi\|iella
a|jegyző

}.,r^l-*-l{!_|
Piukovics Mihá'ívné

jegyzőkön}"r' hitelesítő


