
MÁTÉTELKI   HÍREK
26.szám

Mátételke község Önkormányzatának friss hírei
---------------------------------------------------------------------------------
Képvisel -Testületünk 2006. november 15-i ülésének anyagából.

Beszámoló a két ülés közötti id szakban!

            - október 23-án szép ünnepség keretében emlékeztünk meg az
1956-os eseményekr l, az iskolában, színvonalas m sor keretében.
Vendégünk volt az ünnepségen egy Ausztráliába kivándorolt magyar,
aki kiskatonaként a faluban dolgozott 1956-ban.

- Befejez dött a Kulturház-Faluház akadálymentesítése,
mely magában foglalja a kerekes székesek részére a bejutást
megkönnyít  rámpa kialakítását, a rendezvénytermi részben
egy akadálymentesített  WC kialakítását, kapaszkodókkal
ellátva, iránymutató tábla felszerelésével, egy ajtó cserét,
cseng k felszerelését. 100 %-ban támogatott beruházás volt,
az elszámolást megküldtük a hatóságok felé.
Értéke: 2.818.848 Ft.

- Óvoda épületében nagyobb fokú cs törés volt, melyet
szakemberrel kijavíttattunk. A Biztosító térítése részben
fedezte csak a kárt.

- Munkaügyi Központi bértámogatással dolgozik november
végéig 2f ,  1 f  december végéig, közcélú foglalkoztatás
keretében dolgozik 2 f . A közcélú foglalkoztatás keretét,
mely 2006 –ban 3.041.598 Ft volt, teljes mértékben
kihasználtuk. A felhasználás összegét követ en havonkénti
bontásban igényeltük az állam kincstártól.
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- Folyamatban lév  pályázataink.
Avop-Leader +keretén belül  beadásra került
„Bácskai Hagyományok Alkotó-és Kiállítóháza „
létrehozására irányuló pályázat,  az Önkormányzat és
a Paletta Közhasznú Egyesület együttm ködési
megállapodása alapján.

November 24-i beadási határid vel adtuk be szintén Leader
pályáztatás keretén belül a Helyi értékek meg rzése címmel
„ Biztos Léptekkel” a Bácskai egyházi értékekért, melynek
keretén belül a templom körüli  járda felújítását tervezzük.
Ezen pályázat az Önkormányzat és az Egyház között létrejött
együttm ködési megállapodás alapján került beadásra.

Szintén november 24-i határid vel adtuk be a szintén ebben
a pályázati formában a „Hangos szóval” a Bácskai
Hagyomány rz  rendezvényeken, mely konkrétan hangosító
berendezést és színpad beszerzését foglalja magába.

Az Avop Leader + pályázatok elkészítésének nagy részét
Nagy Noémi újonnan megválasztott képvisel  vállalta
magára, Szebellédiné közrem ködésével.
Ezen pályázatok elbírálása 2007 tavaszára várható.

Az iskolát érint  pályázatok figyelését és elkészítését Bényi
Józsefné /Piukovics Katalin / vállalta.

TESTÜLETI  ÜLÉS  HATÁROZATAI :

ALPOLGÁRMESTER:

Polgármester javaslata, el zetes vélemények alapján,
titkos szavazás útján :

          BÉNYI  JÓZSEFNÉ /Piukovics Katalin/
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- Bels  ellen rzési ütemterv elfogadása, melyet Kistérségi
keretek között valósítunk meg.

- Bursa pályázatok kerültek elfogadásra, mely  4 f  fiatalt
segít a fels fokú tanulás végzésében.

- Testületünk döntött a TÖOSZ tagság mellett, mely a
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, valamint
ebb l ered en részt kívánunk venni ezen szövetség n i
tagozatának.

- Kérés érkezett a konyha bérletére vonatkozóan.
A Testület ezt a kérést el kellett, hogy utasítsa azon
szempontok miatt, mely szerint a pályázattal megvalósított
beruházást változatlan formában kell üzemeltetnünk
legalább 3 évig.

-  Az iskola és óvoda alapszabály módosítását tárgyalta a
testület, mely részben a névváltozásra, tevékenységi kör
változásra irányult. Az óvoda m ködésére vonatkozó
javaslatokban nem született döntés.

- Testvér kapcsolat kiépítésére született határozat.
A szóban forgó település TORNYOS  község, határon túli
település, mely Szerbia része, 95 %-ban magyarok lakta,
1600 f s falu.

FELHÍVÁS  !

         BEJELENTÉS  NÉLKÜLI  SZEMÉTLERAKÁS
               SZABÁLYSÉRTÉSI  ELJÁRÁST  VON
                        MAGA  UTÁN !
 A  hulladékgy jt   konténerek  mellé dobált szemét nem
kerül elszállításra, kérjük csak a konténerbe való szemét
kerüljön a konténerbe ! /bontási hulladék kizárva!/
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TÁJÉKOZTATÁS  a  TE-NO-ÁR 97 Kft ügyvezet je által
                               elhangzottakról.

                        Testületi ülésünkön fenti Kft ügyvezet je
tájékoztatott bennünket a településünkön esetlegesen
megvalósuló CSATORNA  közm beruházáshoz kapcsolódó
lakossági megtakarítási lehet ségr l.
Településünkön kötelez  jelleggel 2012 –re kell
megvalósítani a csatornázást. Mivel településünk önállóan
ezt a feladatát nem fogja tudni megvalósítani, mivel
pályázati lehet ség ekkora településre vonatkoztatva nem
létezik, ezért nem zárkózunk el a jelenleg folyó kistérségi
keretek közötti megvalósítás lehet ségét l.
Mivel a fejlesztés lakossági anyagi hozzájárulással is jár,
ezzel kapcsolatban hangzott el egy megtakarítási
lehet ségként az OTP lakástakarék betétszámla nyitása, havi
megtakarítási formában, több éven keresztül.
A Testület ebben a kérdésben nem döntött, amennyiben
megfelel nek tartjuk a lehet séget, lakossági fórumon
ismertetni fogjuk.

KÖZÉRDEK    FELHÍVÁS !

FELHÍVJUK  A  TISZTELT  LAKOSSÁG
FIGYELMÉT, HOGY  A  KUTYÁIKAT  MEGKÖTNI
VAGY  ZÁRT HELYEN  TARTANI  SZÍVESKEDJENEK !
      Több lakossági bejelentés érkezett ezzel kapcsolatban !

                            VÉTELI  LEHET SÉG  !

Az Önkormányzat értékesítésre felkínálja az alábbi bontott
anyagokat:
    2 db ajtó   65 cm  tok nélkül,  1 db kétszárnyas ajtó tok
nélkül, 1 db kézmosó csapteleppel,  85 db faraklap,
20 db betonoszlop,  3 db lámpa.
 Ár kialakítása megtekintés után, közös megegyezéssel.



GYERMEK   HÍREK   !

              MESEMONDÓ  -  VERSENY
  2006. november 29-én a Mátételki  Általános Iskolában

                    11 ó  30 perc el történ  kezdéssel.

                   Mindenkit  szeretettel  várunk !

                        MIKULÁS-SHOW

A budapesti Show and Magic Kft el adói és a MIKULÁS
közrem ködésével  a volt  M vel dési Ház nagytermében.
Id pntja: 2006. december 8. du. 16 óra

Belép jegy: gyerekek részére  200 Ft
                  Feln ttek részére 400 Ft

A m sort követ en tombolatárgyak kerülnek kisorsolásra.
Tombolajegy ára: 50  Ft.

Bevétel az iskola-óvoda javára !
                                                       Szervez :
                                      Bényi Józsefné Piukovics Katalin
-----------------------------------------------------------------------------

Már hagyományos  KARÁCSONYI
ÜNNEPI  M SORUNK  tervezett
id pontja:
     2006. december 16. délután ½ 3  óra.




