
                           
                      MÁTÉTELKI   HÍREK              
                                         29. szám 
                   Mátételke község Önkormányzatának friss hírei 
_______________________________________________________  
    Tájékoztató a Testület 2007. április 11-én megtartott ülésének 
                                         anyagából.  

                                  Ülésünk legfontosabb napirendi feladata a 2006. 
év zárásának  megvitatása, valamint a pályázati lehetőségek 
megtárgyalása és elfogadása volt.  
                 2006. évi ZÁRÁS:  
                 
                 Összes bevétel:            88.820 e Ft
                 Összes kiadás:              85.612 e Ft
Fenti adataink a felhalmozási – és működési bevételeinket és 
kiadásainkat is tartalmazzák. 
Külön bontva, kiemelve a felhalmozási pénzeszközt, működési 
hiányunk volt 2006-ban, melyet a felhalmozási pénzeszközből 
pótolunk, valamint takarékossággal tudtuk intézményeinket 
működtetni.
Hitel felvétel nem történt.       

2006-ban pályázatok útján elnyert és befolyt pénzösszeg: 
                                                                20.717.648 Ft volt, 
melyből 2005-ről áthúzódó pénzösszeg   6.500.000 Ft. 

Részletes kimutatás a pályázati pénzösszegekről:  

         Táncsics u. járda rekonstrukció                 1.700.000 Ft
          Dózsa u. vízelvezetése                              4.000.000 Ft
          Rendezvényterem akadálymentesítése      2.818.848 Ft
          ÖNHIKI                                                     4.114.000 Ft 
      /Önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása/
          Belügymin. külön támogatása                   1.000.000 Ft
          Falunap – Febösz rendezv.támogatása         100.000 Ft
          BKM. Önk. Falunapi támogatása                   50.000 Ft
          Falunapi rend. Nemzetiségi Alapítvány         70.000 Ft
          Nyári étkeztetés                                            364.800 Ft
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2005-ről áthúzódó pályázati támogatások összegei és jogcímei: 
          
           Játszótér építése                                     1.300.000 Ft
           Konyha berendezése, autó vásárlás       5.200. 000 Ft

Munkaerő pályázatok 2006-ban, Munkaügyi támogatással finanszírozva: 

            Munka kipróbálás címen    2 fő  3 hó 
            Parlagfű akció                     1 fő  4 hó 
            Ált. feltételek szerinti fogl. 3 fő   2 hó
            Segítő kezek pályázata        1 fő  12 hó
            Ált.felt.szerinti foglalkozt.  1 fő    3 hó

Ezenkívül kb. 7 hónapon keresztül megvalósult a közcélú foglalkoztatás. 
Munkaügyi és fejlesztési támogatások a lehetőségeinkhez mérten maximálisan 
kihasználásra kerültek.
            Gyermekétkeztetési Alapítványtól 15 gyermek folyamatos étkeztetése,  
majd 40 gyermek nyári étkeztetése valósult meg 2006-ban. 
Biztosítottuk a házi segítségnyújtás rendszerét az igénylők részére.
Működési hiányunk mellett  intézményeinket működtetni tudtuk, igyekszünk 
feladatainkat maradéktalanul ellátni, és a szolgáltatásaink színvonalát 
igyekszünk emelni. 
Önkormányzati dolgozóink minden témában a lakosság rendelkezésére állt.
2007-ben is törekszünk lakosságunk maximális kiszolgálására, lehetőségeinkhez 
mérten. 

           Testületünk ezen az ülésén döntött a beadandó 2007 évi pályázatokról:
                      /április 16-i határidővel beadott pályázataink/
                 Fejlesztési pályázatok:
                           - Központi buszmegállóban felszálló sziget kialakítása, 
                           - Táncsics u. II. és III. szakaszának járda rekonstrukciója, 
                           - Idősek klubja és Egészségterem kialakítása, az iskolában
                              lévő volt szolgálati lakásban, 
                   Rendezvény pályázatok: 

- FEBÖSZ-höz, 
- Megyei Közgyűléshez, 
- Bácskai Nemzetiségi és Kulturális 

Alapítványhoz 
                                           Falunapi rendezvény támogatására beadva. 
                    Egyéb pályázatok: 
                          - Fűkasza beszerzésére vonatkozó pályázat 
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                             Gyermekétkeztetési Alapítványhoz beadott pályázat:
                                             50 fő részére alapvető élelmiszerre vonatkozóan 
  
             Jelenleg van készítés alatt az ÖNHIKI pályázatunk, április 20-i beadási 
határidővel, mely az Önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok 
működési hiányának pótlására szolgál.                  

             Beadásra került egy közmunka pályázat, melyben 8 fő 
foglalkoztatására adtuk be pályázatunkat, mely településenkénti kidolgozás  
után Kistérségi összefogással került továbbításra a Munkaügyi Minisztérium 
felé. 
  
Valamennyi pályázatunk helyben készült és készül, külső szakértő bevonása 
nélkül. Többlet munkát, és leterheltséget jelent a dolgozók részére, de jelentős 
kiadást takarítunk meg, mivel a pályázat író cégek jelentős összegekért végzik 
tevékenységüket.                                     

              A leghátrányosabb kistérségek felzárkóztatására kiírt pályázatok 
esetében /a fenti fejlesztési pályázatok mind ebben a részben szerepelnek/ meg 
kellett határoznunk a településünk 2008-ra vonatkozó fejlesztési elképzelését. 

2008 –ra tervezett beruházásaink: 
               Vörösmarty u. járda rekonstrukció, 
                Temető teljes rekonstrukciója, 
                Óvoda vizesblokk felújítás, akadálymentesítés, ebédlőrész kialakítása, 
tornaszoba renoválás, eszközbeszerzés, stb, a volt szolg. lakás felé bővítve.
  /a 2008 évi tervezet is továbbításra került összegzés miatt a kistérség felé/

                Ebben az évben saját erőből megkezdenénk a Vörösmarty utcában, a 
legrosszabb járdarészek kijavítását, valamint ha fedezetet tudunk rá teremteni,  
az orvosi rendelő aljzat javítását szeretnénk megoldani.   
                
                Nagyon fontos lenne a volt Müv. Ház előtti terasz felújítása, azonban a 
magas költségvetés, és a nem megfelelő saját erő % miatt nem találtunk rá 
megfelelő pályázatot. 
A most beadásra kerülő pályázatok esetében a saját erő mértéke 10 % .

                 A nyertes Leader pályázatokkal, valamint a most beadott és elbírásra 
váró pályázatok nagy mérvű fejlesztést  eredményezhetnek a településnek. 
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A virágládák betelepítése lesz a soron következő feladatunk,  
felkérjük a lakosságot, amennyiben olyan virágai vannak, amely 
otthon felesleg, felajánlásaikat szívesen vesszük.                              

Egyéb tájékoztatás :

                Megkezdődtek a fűnyírások.
                Óvodában új, biztonságos hinta, és csúzda került felszerelésre.  
                Iskola kert parkosítása folytatódik.
                Megkezdték a falun átfolyó Kígyós csatorna kotrását, valamint 
befejezése felé közeledik a Rosenberg csatorna tisztítása.  
                
 Személyi jellegű tájékoztatás:

                Jegyzői feladatokat jelenleg Nagy János úr, Bácsalmás város 
aljegyzője látja el. 

                 A  Gyermekvédelmi szolgálatot Temesvárí Tímea látja el, aki 
állományban a Tataházi Önkormányzatnál van, Tataháza, Mátételke, Bácsszöllős 
és Csikéria településeken végzi feladatát. 

                  Házi segítségnyújtással kapcsolatos ügyeket  Piukovics Mihályné
intézi.

                  Iskola, óvoda intézményekben, polgármesteri hivatalban személyi 
változás nincs. 

Segítő hozzáállásukkal, ötleteikkel, kritikáikkal kérem segítsék további  
munkáinkat. 

Tisztelettel meghívjuk Falunk lakosságát a csatolt meghívón szereplő 
TAVASZKÖSZÖNTŐ  MÚSORUNKRA, és egyéb PROGRAMUNKRA !

Mátételke, 2007. április 19.    

                                                        Testület nevében:
                                                       
                                                                                      Bényi Józsefné
                                                                                        Polgármester



Községi Önkormányzat
   M á t é t e l k e
Képviselő-Testülete

                                

                                    M  E  G  H  Í  V  Ó  

       Tisztelettel és szeretettel meghívjuk községünk 
                                   Lakosságát
 
                          2007. április 29-én /vasárnap/
                                    18 órai kezdettel
                               megrendezésre kerülő 

             TAVASZKÖSZÖNTŐ 
                             KULTURÁLIS  
MŰSORUNKRA.      

         Rendezvény helye:    Volt Művelődési Ház 
nagyterme

                    Vendég társulat: 
                           Szegedi Nemzeti Színház tagjai
        Kónya Krisztina, Kocsis Judit, Csele Antal és Piskolti 
László művészek.

                          Műsorunkban a fiatalok köszöntik az 
ÉDESANYÁKAT,
                               a  CITERÁSOK  bemutatják 
művészetüket,
                            a lányok tánccal,  a fiúk szavalatokkal, 
mesével 



                              üdvözlik  a falu lakosságát, a tavasz 
eljöttét.   

                          MINDENKIT  SZERETETTEL  VÁRUNK  !

                                                  Testület nevében: 
                                                                                Bényi 
Józsefné
                                                                                    polgárme
ster 
                                                     
      Kedves Édesanyák, Nagymamák és Dédi mamák !

 A közelgő  ANYÁK  NAPJA alkalmából nagy szeretettel és 
 tisztelettel köszöntjük Önöket, kívánjuk, hogy még 
sok-sok évig szeretettel, türelemmel, békességgel óvják, vigyázzák 
gyermekeiket, unokáikat, ……. 
                                                                     vagyis minket ! 

                      
Szófogadás

                          Figyeljél mindenkor
                          Szülőid szavára.
                          Apádnak, Anyádnak 
                          A jó tanácsára. 
                         A szófogadatlan
                         Egyszer majd megbánja: 
                         Miért nem hallgatott
                         Szülői szavára.
   Anyai szív
           Van-e olyan drágaköve a világnak
                    Amilyen szíve az ÉDESANYÁNAK ?
           Ér-e annyit annak hideg ragyogása
                     Mint az ÉDESANYA szelíd mosolygása ?
          Senkinek sem lehet olyan drágagyöngye,
                     Mint az ÉDESANYA értünk hulló könnye.
          Mint az ÉDESANYÁNK féltő, óvó karja, 



                     Mely testünket, lelkünket védőn betakarja. 
              
                            Fogadják tiszta szívből,
                                           őszinte szeretettel.    

                  

                  Lányok, Asszonyok !

        
 
                            V I R Á G V Á S Á R  !

                    2007. április  28.  /szombat/
                                 8 órától
     a volt presszó helyén lévő Rendezvényteremben.

                       V I R Á G K Ö T É S Z E T        
                                 10 órától.
  

          A virág vásár és a kötészeti bemutató 12 óráig tart.         
                                               

                     A rendezvény szervezője:  Nagy Noémi képviselő   

 



                                                   Várjuk Önöket !

      TANULÓ  IFJÚSÁG  RÉSZÉRE  !

                           Pályázati   kiírás
     MÁTÉTELKE  LEGKIVÁLÓBB  TANULÓJA  CÍM 
                               elnyerésére ! 

                A kiírás 4 kategóriában történik: 
       1. kategória             1-2 osztályos tanulók,
       2. kategória             3-4 osztályos tanulók,
      3. kategória             5-8 osztályosok, 
      4. kategória             szakiskolások, szakközepesek, és gimnáziumi 
tanulók részére.  

 Pályázhat:  Mátételki lakhellyel rendelkező,  valamennyi tanuló. 
                 
  Pályázni Adatlapon lehet, mely az Önkormányzatnál igényelhető, május 15-  
    től
                Elbírálás: 1. kategóriában az év végi szöveges értékelés alapján, 
                                 többi kategóriában bizonyítvány alapján.

Kategóriánként 1 tanuló kerül díjazásra, egyenlő eredmény esetén sorsolás,  
vagy bizottsági döntés alapján kerül megállapításra a győztes személye. 

                                            KÜLÖNDÍJ  
       Helyi iskolába járó tanuló részére, a legjobb tanulmányi eredményt elérő
                             gyermek részére kerül megállapításra.



Díjak:    1. kategória            5.000 Ft
               2. kategória           7.ooo Ft
              3. kategória           10.000 F
              4. kategória          15.000 Ft értékű ajándék, plusz oklevél. 

 Eredmény hirdetés:   2007. augusztus 11. FALUNAP  keretében. 
               Van még idő tanulni, hogy Te legyél a LEGJOBB !           

                               

                                           TANULÓ  HÍREK  !

     

BOGNÁR  ISTVÁN  -  a bajai Bereczki Máté Kertészeti, Élelmi-
                                           Szeripari és Mezőgazdasági Gépészeti
                                           Szakközépiskola   tanulója a

       SZAKMA  KIVÁLÓ  TANULÓJA  ORSZÁGOS  VERSENYEN

3. HELYEZÉST

ért el.

            Elméletből és gyakorlatból jeles minősítést  ért el. 

                              Gratulálunk, és kívánjuk, hogy az 
                               életben is így állja meg a helyét.       



           Bényi Józsefné
              polgármester

               

           Óvodai hírek!

Elkészült az új udvari játék, amely komplex játszótér, csúzdából, mászókából és 
hintákból áll.

Az  értéke  280.000,-Ft.  Az  óvoda  költségvetése  100.000,-  Ft-tal,  az 
Önkormányzat  80.000,-Ft-tal,  valamint  a  Szülői  Munkaközösség  szintén 
100.000,-Ft-tal járult hozzá, hogy meg tudjuk vásárolni.

Köszönjük mindenkinek, aki segített és részt vett a munkálatokban!

Az  új  hintára  azért  volt  szükség,  mert  a  régi  nem  felelt  meg  az  előírt 
szabványnak, valamint már többször eltört, a fák az idő során elkorhadtak, ezért 
balesetveszélyessé vált.

Anyák napja az óvodában: 2007.05.04. péntek 17 óra.
Szeretettel várjuk az édesanyákat, nagymamákat, dédnagymamákat!

                                               Futó Attiláné
                                        Tagintézmény vezető



                            


