Kelebia Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv
Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2011 október 20-án tartott üléséről.

13/2011.( X.21.) sz.rendelet

Rendelet alkotása a felsőoktatási intézményekben
tanuló hallgatók támogatásáról

237/2011.(X.20.)sz. kt. határozat

Tájékoztató Kelebia község lakosságának
foglalkoztatásáról, a munkanélküliség arányáról,
okairól, továbbá a munkahely teremtésének
lehetőségeiről
Széll János kérelme a volt határőr őrs épületének
rekreációs központtá történő kialakításával
kapcsolatban
Tájékoztató a Sántha Márta Könyvtár és
Művelődési Ház munkájáról
TÁMOP 3.2.3 pályázatról szóló tájékoztató
TÁMOP 3.2.4 pályázatról szóló tájékoztató
TIOP 1.1.1-07/1-2008-0792 számú Kelebia
Intelligens iskola program megvalósulásáról szóló
tájékoztató
Tájékoztató a Szent Erzsébet Otthonház
munkájáról
A Szt. Erzsébet Otthonház Alapító Okiratának
módosítása
A Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház
Alapító Okiratának módosítása
Mészáros Gábor területvásárlási kérelme

238/2011.(X.20.)sz. kt. határozat
239/2011.(X.20) sz. kt. határozat
240/2011.(X.20.)sz. kt. határozat
241/2011.(X.20.)sz. kt. határozat
242/2011.(X.20.)sz. kt. határozat
243/2011.(X.20.)sz. kt. határozat
244/2011.(X.20.)sz. kt. határozat
245/2011.(X.20.)sz. kt. határozat
246/2011.(X.20.)sz. kt. határozat
247/2011.(X.20.)sz. kt. határozat
248/2011.(X.20.)sz. kt. határozat
249/2011.(X.20.)sz. kt. határozat
250/2011.(X.20.)sz. kt. határozat
251/2011.(X.20.)sz. kt. határozat
252/2011.(X.20.)sz. kt. határozat

Jakab László területvásárlási kérelme

Kelebia Község Önkormányzat pályázata a 2012-es
évi Kárpát Fesztiválra
Beszámoló az átruházott hatáskörökről
Varga Sándor megválasztása az Emlékmű Bizottság
tagjává
Szűcs József megválasztása az Emlékmű Bizottság
tagjává
Horváth Jenő megválasztása az Emlékmű Bizottság
tagjává

Jegyzőkönyv
Készült: Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 20-án tartott üléséről.
Jelen vannak: Maczkó József, Ábrahám János, Horváth Jenő, Szűcs József, Varga Sándor (5 fő)
Valamennyi napirendi pont tárgyalásához megjelent:
Kovács Márta intézményvezető
Szádeczki Dezsőné iskolaigazgató
Turi Mária intézményvezető
Lengyel Judit könyvtáros
Vilonya Balázs kirendeltség-vezető
Radnai Béláné
Kozla Jolán
Oltyánné Kozla Erika körjegyző
Paprika Brigitta jegyzőkönyvvezető

Napirend előtt:

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Maczkó József: Ismerteti a két ülés közötti fontosabb eseményeket, amely a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Maczkó József: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 fő
képviselő jelen van. Kéri, hogy a képviselő-testületet, fogadja el a tájékoztatót.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a tájékoztatót elfogadja.

Varga Sándor: Tájékoztatja a képviselő-testületet, az emlékmű állítás kezdeti lépéseiről. A
Polgárőrség október 3-án a saját számlájának alszámlájaként nyitott egy számlát, amire várják az
adományok érkezését. A számlaszámot megjelentetik a Kelebiai Hírmondóban is.
Maczkó József: Megköszöni a Polgárőrség segítő közreműködését.

Maczkó József: Javasolja, hogy a képviselő-testület az alábbiak módosításokkal fogadja el a
napirendet:
Vegyék le a napirendről a 3.) Községi Vízmű üzemeltetéséről szóló napirendet, és
3.) pontként beszéljenek Széll János kérelméről
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4.) Tájékoztató a Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház munkájáról
5.) Tájékoztató a TÁMOP és TIOP pályázatokról
6.) Tájékoztató a Szent Erzsébet Otthonház munkájáról
7.) A Szt. Erzsébet Otthonház Alapító Okiratának módosítása
8.) A Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítása
9.) Mészáros Gábor kérelme
10.) Jakab László területvásárlási kérelme
11.) Kelebia Község Önkormányzat pályázata a 2012-es évi Kárpát Fesztiválra
12.) Beszámoló az átruházott hatáskörökről
13.) Szolgálatteljesítés közben elhunyt fiatal határőrök emlékművének létrehozásához szükséges
bizottság felállítása.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
napirendet fogadja el:

Napirend:

1.) Rendelet alkotása a felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról
Előadó: Maczkó József
polgármester
2.) Tájékoztató Kelebia község lakosságának foglalkoztatásáról, a munkanélküliség
arányáról, okairól, továbbá a munkahely teremtésének lehetőségeiről
Előadó: Vilonya Balázs
kirendeltségvezető
3.) Széll János kérelme a volt határőr őrs épületének rekreációs központtá történő
kialakításával kapcsolatban
Előadó: Széll János
polgármester
4.) Tájékoztató a Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház munkájáról
Előadó: Maczkó József
polgármester
5.) Tájékoztató a TÁMOP és TIOP pályázatokról
Előadó: Maczkó József
polgármester
6.) Tájékoztató a Szent Erzsébet Otthonház munkájáról
Előadó: Maczkó József
polgármester
7.) A Szt. Erzsébet Otthonház Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Maczkó József
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polgármester
8.) A Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Maczkó József
polgármester
9.) Mészáros Gábor kérelme
Előadó: Maczkó József
Polgármester
10.) Jakab László területvásárlási kérelme
Előadó: Maczkó József
polgármester
11.) Kelebia Község Önkormányzat pályázata a 2012-es évi Kárpát Fesztiválra
Előadó: Maczkó József
Polgármester
12.) Beszámoló az átruházott hatáskörökről
Előadó: Maczkó József
polgármester
13.) Szolgálatteljesítés közben életüket vesztett fiatal határőrök emlékművének
létrehozásához szükséges bizottság felállítása.
Előadó: Maczkó József
polgármester
Zárt ülésen:
1.) Vajda Róbert kamatmentes kölcsön iránti kérelme
Előadó: Maczkó József
polgármester
2.) Endrejterné Szűcs Katalin kamatmentes kölcsön iránti kérelme
Előadó: Maczkó József
polgármester

A napirendi pontok tárgyalása:
1.) Rendelet alkotása a felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról
Előadó: Maczkó József
polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
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Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el rendelet tervezetet az írásbeli
előterjesztésnek megfelelően
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletet alkotja:

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2011. (X.21.)
önkormányzati r e n d e l e t e
A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról.
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
tv. 16.§ (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. tv. 18.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel az 51/2007.(III.26.)
Kormány rendeletben foglaltakra- a felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról az
alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1.§.
E rendelet célja, hogy a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatók, továbbá a
felsőoktatási intézménybe jelentkezni kívánó fiatalok részére rendszeres pénzbeli támogatást nyújtson.
A rendelet hatálya
2.§.
A rendelet hatálya kiterjed Kelebia Községi Önkormányzat közigazgatási területén állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatókra:
a.) akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező
mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
b.) 2012-2013. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos),
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú
szakképzésben kívánnak részt venni.
II. fejezet
A tanulmányi ösztöndíj jogosultság megállapításának feltételei
3.§
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(1) Ösztöndíj támogatásban kell részesíteni azt a hátrányos helyzetű, rossz anyagi körülmények között élő
felsőoktatási intézményben tanulmányokat megkezdeni kívánó/folytató hallgatót, akinek a havi
jövedelme, vagy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ösztöndíj mértékének megállapításakor előnyben kell részesíteni
azt,
a.) akinek családjában az eltartottak száma három, vagy annál több,
b.) egyedül neveli gyermekét,
c.) valamilyen betegségben szenved, rokkant vagy a családban folyamatos ellátást igénylő beteg vagy
rokkant van,
d.) árva vagy félárva,
e.) állami gondozott, gyámolt,
f.) fogyatékkal élő,
g.) eltartója/szülője munkanélküli vagy öregségi nyugdíjban részesül,
h.) nem részesül kollégiumi ellátásban,
i.) naponta ingázik a lakóhely és a felsőoktatási intézmény között,
j.) családjában tartós beteg vagy rokkant él.
III. fejezet
Az ösztöndíj folyósításának időtartama, mértéke
4.§
(1) A rendelet 2.§ a.) pontjában meghatározott hallgatók részére az ösztöndíj folyósításának időtartama 10
hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév. Az ösztöndíj újrapályázható.
Mértéke: 2000-5000,-Ft/hó.
(2) A rendelet 2.§ b.) pontjában meghatározott hallgatók részére az ösztöndíj folyósításának időtartama 30
hónap.
Mértéke: 2000-5000,-Ft/hó.
IV. fejezet
Eljárási szabályok
5.§
(1) Az ösztöndíj odaítélése, mértékének megállapítása a Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe
tartozik.
(2) Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázatot a Kelebia és Harkakötöny Községek Körjegyzőségi
Hivatalában Kelebián írásban, a pályázó által aláírva, 1 példányban, az 1.-2. számú melléklet szerinti
űrlapon nyújtható be.
(3) Az elektronikus ügyintézés lehetősége kizárt.
(4) A pályázathoz minden esetben mellékelni kell:
a.) a közös háztartásban élők megelőző havi jövedelméről szóló igazolásokat,
b.) igazolást az "A" típusú pályázathoz,
c.) a 3 számú melléklet szerinti nyilatkozatot.
(5) Az elbírálás során a bizottság:
- a határidőn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja és a
kizárást írásban indokolja,
- minden határidőn belül benyújtott pályázatot érdemben elbírál és döntését írásban indokolja.
(6) Az ösztöndíj visszavonható:
a.) ha a szociális rászorultság megszűnt,
b.) ha a hallgató az oktatási intézménybe nem iratkozott be,
c.) ha a hallgató Kelebia községből elköltözik.
(7) A bizottság a szociális rászorultságot évente felülvizsgálja.
(8) A bizottság által megállapított ösztöndíjat folyósítja.
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V. fejezet
Záró rendelkezések
6.§
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Egyidejűleg a felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról szóló 15/2010. (X.01.) rendelet
hatályát veszti.
Maczkó József s.k.
polgármester

Oltyánné Kozla Erika s.k.
jegyző

1. sz. melléklet

2012. ÉVI BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI ŰRLAP
FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI SZÁMÁRA
A 2011/2012. TANÉV II. FÉLÉVÉRE ÉS A 2012/2013.TANÉV I. FÉLÉVÉRE VONATKOZÓAN
NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL A PÁLYÁZÓ TÖLTI KI A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁBAN, LAKCÍMKÁRTYÁJÁN ÉS
ADÓIGAZOLVÁNYÁN TALÁLHATÓ ADATOKNAK MEGFELELŐEN! A MEGADOTT MEZŐK KITÖLTÉSE KÖTELEZŐ, A
HIÁNYOSAN KITÖLTÖTT ŰRLAP FORMAI HIBÁS ÉS NEM FOGADHATÓ EL!
A PÁLYÁZÓ NEVE:
ADÓAZONOSÍTÓ JELE:


--

Születési hely, dátum:
Anyja születési (leánykori) neve:
Lakóhely:
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Irányítószám:


Település:
Közterület, házszám:
Telefonszám:
E-mail:
Felsőoktatási intézmény1:
Kar2:
Szak, szakpár:

 felsőfokú alapképzés (BA, BSc)  egységes, osztatlan alapképzés  mesterképzés (MA, MSc)
 felsőfokú szakképzés
 teljes idejű képzés (nappali képzés munkarendje)  részidős képzés (esti vagy levelező képzés munkarendje)
 távoktatás

Képzési forma:

Tagozat:

A pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme: ________________Ft
További jellemző adatok a pályázó szociális rászorultságának igazolására:

A pályázó házas:

igen / nem

A pályázó gyermeket nevel:
A pályázó önfenntartó:

igen / nem

Gyermekeinek száma: ______ fő

igen / nem

A pályázó eltartott:

igen / nem

A pályázó családjában az eltartottak száma: ______ fő
A pályázó szülei elváltak:

igen / nem

A pályázó szülője gyermekét/gyermekeit egyedül neveli:

A pályázó szülei különváltak:

igen / nem

igen / nem

A pályázó árva: igen / nem
A pályázó félárva:

igen / nem

A pályázó gyámolt:

igen / nem

A pályázó gyermekvédelmi szakellátásban részesülő: igen / nem
Ideiglenesen elhelyezett, átmeneti nevelt, tartós nevelt, utógondozói ellátott (a megfelelő rész aláhúzva)
A pályázó fogyatékossággal élő:

igen / nem

A fogyatékosság megnevezése, mértéke: ______

Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie,
amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem
hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – két szakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.
2
A karral nem rendelkező felsőoktatási intézménynél üresen hagyható
1
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A pályázó családjában tartósan beteg, vagy rokkant: van / nincs
A pályázó családjában munkanélküliség: van / nincs
fő
A pályázó részesül kollégiumi ellátásban:

Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: ____

igen / nem

A pályázó naponta ingázik-e a lakóhelye és felsőoktatási intézménye között:

igen / nem

A pályázó által a szociális rászorultság igazolására fontosnak tartott körülmények:

A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes benyújtásával érvényes.
Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma: ________.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett adatok a
valóságnak megfelelnek.

Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen adatlapon rögzített személyes adataimat a pályázatot kiíró
települési önkormányzat nyilvántartásba vegye, és azokat a megyei önkormányzat és a
Wekerle Sándor Alapkezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a
támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt
maga kezelje. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Wekerle Sándor Alapkezelő személyes adataimat
az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj
időtartama alatt kezelje.
Hozzájárulok a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az azonosítása
célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat
lebonyolítása, valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.
Hozzájárulok, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyomról a Wekerle Sándor
Alapkezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
……….............................………., 2011. …………………………………..

…………………………………….

a pályázó aláírása
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2. sz. melléklet

2012. ÉVI BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI ŰRLAP
A 2011/2012. TANÉVBEN UTOLSÓ ÉVES, ÉRETTSÉGI ELŐTT ÁLLÓ KÖZÉPISKOLÁSOK
ILLETVE
FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBE MÉG FELVÉTELT NEM NYERT ÉRETTSÉGIZETT
FIATALOK SZÁMÁRA
NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL A PÁLYÁZÓ TÖLTI KI A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁBAN, LAKCÍMKÁRTYÁJÁN ÉS
ADÓIGAZOLVÁNYÁN TALÁLHATÓ ADATOKNAK MEGFELELŐEN! A MEGADOTT MEZŐK KITÖLTÉSE KÖTELEZŐ, A
HIÁNYOSAN KITÖLTÖTT ŰRLAP FORMAI HIBÁS ÉS NEM FOGADHATÓ EL!

A PÁLYÁZÓ NEVE:
ADÓAZONOSÍTÓ JELE:


--

Születési hely, dátum:
Anyja születési (leánykori) neve:
Lakóhely:
Irányítószám:


Település:
Utca, házszám:
Telefonszám:
E-mail cím:
Érettségi éve:
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A pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme: ________________Ft
További jellemző adatok a pályázó szociális rászorultságának igazolására:

A pályázó önfenntartó:

igen / nem

A pályázó eltartott:

igen / nem

A pályázó családjában az eltartottak száma: ______ fő
A pályázó szülei elváltak:

igen / nem

A pályázó szülei különváltak:

igen / nem

A pályázó szülője gyermekét/gyermekeit egyedül neveli igen / nem
A pályázó árva: igen / nem
A pályázó félárva:

igen / nem

A pályázó gyámolt:

igen / nem

A pályázó gyermekvédelmi szakellátásban részesülő: igen / nem
Ideiglenesen elhelyezett, átmeneti nevelt, tartós nevelt, utógondozói ellátott (a megfelelő rész aláhúzva)
A pályázó fogyatékossággal élő:

igen / nem

A pályázó családjában tartósan beteg, vagy rokkant:

A fogyatékosság megnevezése, mértéke: ______

van / nincs

A pályázó családjában munkanélküliség: van / nincs
fő

Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: ____

A pályázó által a szociális rászorultság igazolására fontosnak tartott körülmények:

A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes benyújtásával érvényes.
Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma: ________.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az
általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen pályázati űrlap benyújtásakor
felsőoktatási intézménybe még nem nyertem felvételt.
Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen adatlapon rögzített személyes adataimat a pályázatot kiíró
települési önkormányzat nyilvántartásba vegye, és azokat a megyei önkormányzat és a
Wekerle Sándor Alapkezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a
támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt
maga kezelje. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Wekerle Sándor Alapkezelő személyes adataimat
az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj
időtartama alatt kezelje, valamint ellenőrzés céljából az Oktatási Hivatalnak megküldje.
Hozzájárulok a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az azonosítása
célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat
lebonyolítása, valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.
Hozzájárulok, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyomról a Wekerle Sándor
Alapkezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
……...........................…………., 2011. …………………………………..

…………………………………….

a pályázó aláírása
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Alulírott, mint a 18. életévét még be nem töltött ösztöndíjas törvényes képviselője kifejezetten és visszavonhatatlanul
hozzájárulok a fenti nyilatkozatban meghatározott adatkezeléshez.
……………...........................…., 2011. …………………………………..
……………………………………
a törvényes képviselő aláírása*
(*A törvényes képviselő aláírása abban az esetben szükséges, ha az ösztöndíjas még nem töltötte be
18. életévét. A törvényes képviselő nyilatkozata önmagában nem elégséges, nem pótolja a 18. életévét be nem töltött ösztöndíjas
aláírását.)

3 számú melléklet
NYILATKOZAT
A) Személyi adatok:
1.)
Neve:

_______________________________________________

Születési neve:

_______________________________________________

Anyja neve:

_______________________________________________

Születési helye, ideje:

_______________________________________________

TAJ száma:

_______________________________________________

Bejelentett lakóhelye:

_______________________________________________

Bejelentett tartózkodási helye: _______________________________________________
2.)
A családban a nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli
hozzátartozók száma: ____________________________________
Családi kapcsolat
megnevezése

Név

Születési hely, idő

Anyja neve

- a házastárs, az élettárs,
- a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a 25 évesnél fiatalabb,
önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató
vér szerinti, örökbe fogadott, ill. nevelt gyermek,
- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, ill. a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más
fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, ill. nevelt gyermek,
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- a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, ill. a szülő
házastársa vagy élettárs
Indoklás:_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________
B.) Jövedelmi adatok:
A jövedelmek típusai

Kérelmező

Összesen

1. Munkaviszonyból, és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
2. Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
3. Alkalmi munkavégzésből
származó
4. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások(GYET: GYES,
GYÁT stb.)
5. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
6. Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított
ellátások
7. Egyéb jövedelem(pl.:
ösztöndíj, értékpapírból
származó jövedelem, kis
összegű kifizetések stb.)
8. Összes jövedelem
Az egy főre jutó havi nettó jövedelem: ______________ Ft/hó.
Az eljárás megindításáról értesítést kérek /nem kérek* .
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján, valamint a Kincstár által vezetett egységes szociális
nyilvántartásban szereplő adatok alapján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Kelebia, 2011.__________________________
____________________________________
az ellátást igénylő vagy törvényes képviselőjének aláírása
* a megfelelő rész aláhúzandó
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Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Körjegyzőségi Hivatal Kelebia
-értesülnek-

2 . ) Tájékoztató Kelebia község lakosságának foglalkoztatásáról, a munkanélküliség
arányáról, okairól, továbbá a munkahely teremtésének lehetőségeiről
Előadó: Vilonya Balázs
kirendeltségvezető
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, amely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Maczkó József: Köszönti Vilonya Balázst a Kiskunhalasi Munkaügyi Központ kirendeltségvezetőjét.
Vilonya Balázs: Elmondja, hogy október 1-től a munkaügyi központok visszakerültek a
Kormányhivatalhoz.
A közfoglalkoztatásban jövőre arányemelés lesz. Várhatóan megduplázzák a létszámot. Kérdéses
még, hogy az állam milyen mértékű támogatást nyújt. Új programokban lehet majd embereket
foglalkoztatni, mint például útkarbantartás, erdőtermelés, vízkarbantartás.
Kelebián 54 főt foglalkoztattunk a közfoglalkoztatás keretében, plusz 8 főt a határhulladék tisztítási
feladatokra.
Kiskunhalason 1400 fő részesül szociális ellátásban, ebből 400 főnek nincs meg a 8 osztálya.
Megyei szinten ez a legrosszabb arány. 6-8 osztályos képzések indultak, de a rossz szervezés miatt
nem hozták a várt eredményt. Jövőre országos rendszerű lesz a képzések szervezése is.
Létszámbővítés várható kötőipari vonalon, 25 főt vesznek fel.
Pályázatok kapcsán csak decemberben, januárban várható eredmény. A TÁMOP pályázat 2.
szakaszában az 50 év felettieket, és a gyesről visszatérőket foglalkoztatók igényelhetnek
támogatást. Négy vállalkozás a településről most is a programban van.
Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központja Kiskunhalasi Kirendeltség beszámolóját a 2011 évi
munkáról.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
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237/2011. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Tájékoztató Kelebia község lakosságának foglalkoztatásáról, a munkanélküliség arányáról,
okairól, továbbá a munkahely teremtésének lehetőségeiről
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
Az írásbeli előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központja Kiskunhalasi Kirendeltség beszámolóját a község
lakosságának foglalkoztatásáról, a munkanélküliség arányáról, okairól, továbbá a munkahely
teremtésének lehetőségeiről

Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Körjegyzőségi Hivatal Kelebia
Munkaügyi Központ Kiskunhalas
-értesülnekVilonya Balázs elhagyja a tanácstermet

3.) Széll János kérelme a volt határőr őrs épületének rekreációs központtá történő
kialakításával kapcsolatban
Előadó: Maczkó József
Polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Maczkó József: Megkéri Széll Jánost, hogy adjon bővebb tájékoztatást a rekreációs központ
kialakításával kapcsolatban.
Széll János: Elmondja, hogy egy önellátó- önfenntartó intézményt szeretne létrehozni a volt határőr
őrs épületében. 3 energiagép felállítását tervezi, a szemetet kazánban égetnék el. Teázót,
tornatermet, a későbbiekben gyógy és élményfürdőt szeretne kialakítani. Nyelvoktatást is
tartanának. Életminőség javító tanokat szeretne tanítani. Munkahelyeket teremtene a helyi és
környékbeli lakosságnak.
Az önkormányzattól támogatást, kölcsönt nem kér. Tőkével nem rendelkeznek, az épületet saját
erőből kívánják rendbe hozni. Lakatos, majd asztalos műhelyet hozna létre, és kőművesek
segítségével rendbe hoznák az épületet. Tudják, hogy nagyon rossz állapotban van. Kutat fúrnak, és
generátorral oldanák meg a világítást.
Elsősorban két helységet szeretne kialakítani a teázót, és a tornatermet.
Kozla Jolán: Kinőtték már a József Attila utcai épületet. Sokan elismerik a János munkáját. A
laktanya a falu csúfja, ha az önkormányzatnak nincs pénze rendbe hozni.
Radnai Béláné: Szeretné, ha az önkormányzat pozitívan állna hozzá, neki is pozitív tapasztalata
van. Az oda járó embereknek is kényelmesebb lenne, mindenki tudna tornázni.
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Ábrahám János: Támogatni szeretné ezt az ötletet, de az épület nagyon rossz állapotban van.
Tőkével nem rendelkeznek, nincsenek kész tervek. Két szobát megindításából szeretnék fedezni a
többi helység rendbetételét. Az önkormányzat hiába adja oda az épületet, a működést más
hatóságoknak is engedélyezni kellene. Adószámra mindenképp szükség lesz. Nem látja reálisnak a
működést.
Széll János: Ahhoz, hogy adószámot tudjanak kérni, kell a cím is.
Radnai Béláné: 1 év alatt a Növény Egészségügyi Állomás is sokat fejlődött. Sok ember szeretne
segíteni, közösen csinálnák.
Ábrahám János: Az ÁNTSZ nem fogja engedélyezni. A tető építése társadalmi munkában is 10
millió Ft körül van.
Maczkó József: Nem akarja, hogy ebből a későbbiekben baj legyen. Kísérleti jelleggel 1 évre adná
oda az épületet, és meglátnák, hogy mit lehet belőle kihozni, hogy lehet teljesen elválasztani azt a
két helyiséget az épület többi részétől.
Ábrahám János: Jó ötlet a rekreációs központ létrehozása, csak jelen esetben fordítva történik
minden.
Kozla Jolán: A melléképületek kisebbek, azokkal kellene kezdeni.
Ábrahám János: Belső felújítás ott is kell, de használhatóbb az épület.
Maczkó József: Javasolja, járják körbe az épületet a jövő héten. Nincsenek pénzügyi tervek, nem
merné odaadni 5 évre. Előkészítik a próbaidőszakos 1 éves szerződést, térítésmentesen odaadják
erre az időszakra.
Horváth Jenő: Jó ötletnek tartja, sokan dicsérik a János munkáját. Egyetért az egy éves
próbaidővel, de javasolja statikussal is átnézetni az épületet.
Maczkó József: Az előkészítő felmérést megcsinálják egy statikussal.
Széll János Jó ötletnek tartja átnézni az épületet statikailag is.
Kovács Márta: Javasolja, hogy alakítsanak egy csoportot, akik a gyakorlati oldalát intézik a
rekreációs központ kialakításának, pályázati lehetőségeket keresnek, forrásokat vonnak be.
Radnai Béláné: Elmondja, hogy alapítványként szeretnének működni, de ehhez is szükség van egy
címre.
Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a közös terepszemlét követően 1 éves
próbaidőre adja bérbe térítésmentesen az Alexanders 2006 Bt-nek az Ady Endre utcai volt határőr
őrs épületét.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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238/2011. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
A volt határőr őrs épületének bérbeadása
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
1. Egy éves próbaidőre térítésmentesen bérbe adja a 352 hrsz-ú, valóságban Ady Endre u.196
sz. alatt található volt határőr őrs épületét az Alexanders 2006 Bt-nek.
2. Megbízza a polgármestert az együttműködési megállapodás előkészítésével, és aláírásával.
Felelős: Maczkó József polgármester
Határidő: 2011. november
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Körjegyzőségi Hivatal Kelebia
Alexanders 2006 Bt (6723 Szeged Kemes u 1/A)
-értesülnek-

Kozla Jolán, Radnai Béláné, Széll János elh agyják a tanácstermet.

4.) Tájékoztató a Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház munkájáról
Előadó: Maczkó József
Polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Kovács Márta: Elmondja, hogy a pályázatok járultak hozzá a rendezvények lebonyolításához.
Hangosító berendezés lett beszerezve, amit két ember használhat, a segítő közreműködést
kompenzálnunk kellene nekik.
A könyvtárba új könyv nem lett beszerezve. A szakórák könyvtárbeli megtartását segíti elő a
könyvtárszobák összenyitása is, amit az IKSZT pályázaton belül valósítottunk meg.
Lengyel Judit: Elmondja, hogy a Hírmondó 2011. félévétől kapható a boltokban.100;-Ft-os áron. A
boltoknak mi 95;- Ft-ért számlázzuk. 137;- Ft/db az előállítási költsége 400 példány esetében.
16.800;- Ft-ot rá kell fordítani a költségvetésből. Szeptemberben 10-15 db újság maradt meg.
Szerződésmódosítás történt a boltokkal, hónap végén számlázza az újságot, és a régi példányokat
otthagyja. A honlapra is felkerül az újság, de csak az után, hogy kijött a nyomdából.
Maczkó József: Át kell gondolni az újsággal kapcsolatos kérdéseket. Olyan még nem fordult elő,
hogy a könyvtár ne vásárolt volna új könyveket. A könyvtárba sokan bejárnak az informatikai
kapacitás miatt. Az IKSZT-s pályázatban szerepel 5 gép vásárlása.
Kovács Márta: Több hirdetési felületre lenne szükség a faluban. Várhatóan lesznek új TÁMOP-os
pályázatok.
Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Sántha Márta Könyvtár és
Művelődési Ház munkájáról szóló tájékoztatót.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
239/2011. (X. 20.) sz. képviselő-testületi határozat
Tájékoztató a Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház munkájáról
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
Az írásbeli előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja a Sántha Márta Könyvtár és
Művelődési Ház munkájáról szóló tájékoztatót.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Körjegyzőségi Hivatal Kelebia
Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház Kelebia
-értesülnek-

5.) Tájékoztató a TÁMOP és TIOP pályázatokról
Előadó: Maczkó József
Polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Kovács Márta: A TÁMOP 3.2.3 (Közművelődési) pályázat keretén belül az általános iskola
tanulói és pedagógusai vettek részt 313 tanulási alkalommal. Szakkörök, táborok valósultak meg,
voltak a gyerekek Ópusztaszeren is. A művelődési ház új eszközöket kapott. A záró jegyzőkönyv
pozitív lett, az önkormányzatnak nem kellett hitelt adnia.
Maczkó József: Megköszöni a lebonyolítást, és reméli, hogy a program a következő évben is
folytatódni fog. Javasolja a képviselő-testületnek, fogadja el a TÁMOP 3.2.3 „Építő Közösségek”
című pályázat megvalósulásáról szóló tájékoztatót.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
240/2011. (X.20) sz. képviselő-testületi határozat
TÁMOP 3.2.3 pályázatról szóló tájékoztató
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
Az írásbeli előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja a TÁMOP 3.2.3 „Építő
Közösségek” című pályázat megvalósulásáról szóló tájékoztatót.
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Erről: valamennyi képviselő, helyben
Körjegyzőségi Hivatal Kelebia
- értesülnek–
Lengyel Judit: A TÁMOP 3.2.4. pályázat keretében 8 előadás valósult meg. Az óvoda, iskola és a
civil szervezetek közösen szervezték a programokat. Megvételre került az integrált könyvtári
rendszer. Vonalkódokat kell vásárolni hozzá, eddig 1000 db-ot vettek. A Kistérségben ezt az
adatbázist használják, így lehetőség van az átjárásra. Könyvtárközi kölcsönzéssel megszerezhetőek
a könyvek.
Maczkó József: Megköszöni a lebonyolítást, javasolja a képviselő-testületnek, fogadja el a
TÁMOP 3.2.4 pályázat megvalósulásáról szóló tájékoztatót.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

241/2011. (X.20) sz. képviselő-testületi határozat
TÁMOP 3.2.4 pályázatról szóló tájékoztató
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
Az írásbeli előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja a TÁMOP 3.2.4 „a kiskunhalasi és
a kiskunmajsai kistérség könyvtárai a minőségi szolgáltatásokért” című pályázat megvalósulásáról
szóló tájékoztatót.
Erről: valamennyi képviselő, helyben
Körjegyzőségi Hivatal Kelebia
- értesülnek–

Maczkó József: A TIOP 1.1.1-07/1-2008-0792 számú Kelebia Intelligens iskola programmal
kapcsolatban meghívta Baráth Sándort, aki sajnos nem tudott eljönni. Megkérdezi, van- e valakinek
hozzászólása a napirendhez.
Horváth Jenő: Elmondja, hogy az iskolában használják, szeretik a gyerekek is. A kifizetési
kérelem beadásra került.
Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, fogadja el a TIOP 1.1.1-07/1-2008-0792 számú
Kelebia Intelligens iskola program megvalósulásáról szóló tájékoztatót.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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242/2011. (X.20) sz. képviselő-testületi határozat
TIOP 1.1.1-07/1-2008-0792 számú Kelebia Intelligens iskola program megvalósulásáról szóló
tájékoztató
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
Az írásbeli előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja a a TIOP 1.1.1-07/1-2008-0792
számú Kelebia Intelligens iskola program megvalósulásáról szóló tájékoztatót.

Erről: valamennyi képviselő, helyben
Körjegyzőségi Hivatal Kelebia
- értesülnek–

6.) Tájékoztató a Szent Erzsébet Otthonház munkájáról
Előadó: Maczkó József
Polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Maczkó József: Köszönti Turi Máriát, elmondja, hogy egy mindenre kiterjedő részletes beszámolót
kaptak. Megkérdezi van-e valakinek hozzászólása az írásbeli előterjesztéshez.
Varga Sándor: A 9. oldalon azt írják, hogy a csoportos beszedési megbízás útján létrejövő térítési
díj utalás nem jött létre, mert bonyolult lett volna az adminisztrációja. A kérdése az, hogy miért volt
bonyolult.
Turi Mária: A Takarékszövetkezet nem vállalta, ott 600;- Ft a számlavezetési díj. A Postabanknál
1 kártya + 1 társkártya rendszer van, csak személyesen lehet pénzt felvenni.
Varga Sándor: 600;- Ft-os díj a legalacsonyabb.
Turi Mária: Ezt a díjat nem akarják megfizetni az idősek. Aki szeptember óta lakik nálunk, van
bankszámlája, a régieknek nincs. Internetbankon keresztül a térítési díjak beszedése nagyon
egyszerű lenne, és nem kellene pénzt kezelni.
Maczkó József: Elmondja, hogy 2012-ben az önkormányzatnak feladata lesz a teljes
akadálymentesítés kiépítése december 31-ig. Jövő héten szeretnék beadni a pályázatot. Az otthon
elrendezésével 2011-ben voltak problémák, melyek megoldódtak mostanra. A számítógép hiány
ügyében javasolja, keressék fel az iskolát, ott lettek kitéve régi gépek.
Turi Mária:Elmondja, hogy a számítógép probléma megoldódik, az a cég, akitől veszik a pelenka
gyógyászati segédeszközöket a ¾ éves forgalom után az otthonnak adományoz egy laptopot, és egy
nyomtatót, erre fel tudják telepíteni a számlázó programot.
Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el az írásbeli előterjesztésnek
megfelelően a Szent Erzsébet Otthonház munkájáról szóló beszámolót.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
243/2011. (X.20) sz. képviselő-testületi határozat
Tájékoztató a Szent Erzsébet Otthonház munkájáról
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
Az írásbeli előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja a Szent Erzsébet Otthonház
munkájáról szóló tájékoztatót.
Erről: valamennyi képviselő, helyben
Körjegyzőségi Hivatal Kelebia
Szent Erzsébet Otthonház Kelebia
- értesülnek–

7.) A Szt. Erzsébet Otthonház Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Maczkó József
Polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Maczkó József: Megkérdezi van-e valakinek hozzászólása az írásbeli előterjesztéshez?
Hozzászólás hiányában javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el az Otthonház Alapító
Okiratának módosítását a kiküldött anyagnak megfelelően.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
244/2011. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Szt. Erzsébet Otthonház Alapító Okiratának módosítása
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
Az írásbeli előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja a Szent Erzsébet Otthonház Alapító
Okiratának módosítását az alábbiak szerint:

Kelebia Község Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonháza
ALAPÍTÓ OKIRAT
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Költségvetési szerv megnevezése:

Kelebia Község Önkormányzat Szent Erzsébet
Otthonháza
Rövid neve:
Szent Erzsébet Otthonház
Székhelye:
6423 Kelebia, József A. u. 75.
Intézmény típusa:
Otthonház
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
- Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
- Idősek, fogyatékosok szociális ellátása
bentlakás nélkül
- M. n. s. egyéb szociális ellátás bentlakás
nélkül
Szakágazati számjel:

- 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos
ellátása

Törzskönyvi szám: 632878
A költségvetési szerv alaptevékenysége:
a.) szakosított ellátás keretében alaptevékenysége: ápolást, gondozást nyújtó intézményi
ellátás – idősek otthona
Engedélyezett férőhelyszám: 27 fő
b.) szociális alapszolgáltatás keretében:
ba.) étkeztetés
bb.) házi segítségnyújtás. Ellátható személyek száma: 9 fő.
bc.) nappali ellátás – idősek klubja
Engedélyezett férőhelyek száma: 30 fő
Az intézmény alaptevékenységeinek szakfeladatai 2010. 01. 01-től:
562917 Munkahelyi étkeztetés
873000 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása
873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
873012 Időskorúak átmeneti ellátása
873019 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása
880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása
881000 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex támogatása
881011 Idősek nappali ellátása
881090 Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és programok
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások
890122 Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének előmozdításával kapcsolatos egyéb
tevékenység
890123 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját segítő programok, támogatások
890124 Fogyatékossággal élők életminőségének javítását célzó programok és támogatások
890125 Komplex rehabilitációs programok fejlesztése, támogatása
890221 Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor megteremtését célzó
programok
890222 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk
Kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
Működési kör, ellátási terület:

Kelebia község közigazgatási területe
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Felügyeleti, irányító szerv neve,
székhelye:

Kelebia Község Képviselő-testülete
6423 Kelebia, Ady E. u. 114.
Polgármester

Irányító szerv vezetője:
Tagintézménnyel nem rendelkezik.
Fenntartó neve, címe: Kelebia Község Önkormányzata
Kelebia, Ady E. u. 114.
Gazdálkodási jogkör: Önállóan működő költségvetési szerv
Jogállása:
Önálló jogi személy
Az intézmény vezetője: A magasabb vezetői megbízást pályázati eljárást követően a Képviselőtestület adja, határozott időre.
Az intézményben alkalmazottakra vonatkozó munkajogi viszonyok: A Közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény, valamint a Munka Törvénykönyve szerint, továbbá a Polgári
Törvénykönyv szerinti megbízásos jogviszony.
Az intézmény működését a Szent Erzsébet Otthonház Szervezeti és Működési Szabályzata
részletesen szabályozza.
Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon feletti rendelkezési jog:
A vagyongazdálkodás szabályait Kelebia Község Önkormányzata 19/2008 (IX.19.) számú
rendelete szabályozza.
A feladatellátást szolgáló vagyon:
megnevezése
hrsz.
terület(m2)
Szt. Erzsébet Otthonház
209
2300
Pénzügyi és gazdasági feladatait az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a Kelebia
és Harkakötöny Községek Körjegyzőségi Hivatala együttműködési megállapodás alapján látja el.
Az intézmény engedélyezett dolgozói létszáma: 15,5 fő.
Az alapító okirat módosításának hatályba lépése: 2011.október 20.
Kelebia, 2011.október 20.

P.H.

Maczkó József
polgármester

Oltyánné Kozla Erika
körjegyző

Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Körjegyzőségi Hivatal Kelebia
Szent Erzsébet Otthonház Kelebia
-értesülnek-
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8.) A Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Maczkó József
polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Maczkó József: Megkérdezi van-e valakinek hozzászólása az írásbeli előterjesztéshez?
Hozzászólás hiányában javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Művelődési Ház Alapító
Okiratának módosítását a kiküldött anyagnak megfelelően.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
245/2011. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
A Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítása
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
Az írásbeli előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja a Sántha Márta Könyvtár és
Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint:

Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház
ALAPÍTÓ OKIRAT
Kelebia Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. Törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 66. §-a,
valamint Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2452011.(X.20.) számú határozata
alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:
Költségvetési szerv megnevezése:
Rövid neve:
Székhelye:
Intézmény típusa:

Kelebia Község Önkormányzat Sántha Márta
Könyvtár és Művelődési Ház
Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház
6423 Kelebia, József A. u. 91.
Közművelődés

Jogszabályban meghatározott közfeladata: Közművelődési és könyvtári feladatok
- Az intézmény ellátja a község kulturális tevékenységével kapcsolatos feladatokat
- Az intézmény könyvtára a település közigazgatási területén nyilvános könyvtári szolgáltatást lát
el a lakosság számára.
Tevékenységét a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. Törvény alapján látja el.
Szakágazati számjel:
910100 Könyvtári, levéltári tevékenység
Törzskönyvi szám:
632900
Szakfeladatai 2009.12.31-ig:
552411 Munkahelyi vendéglátás
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701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
804017 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
921815 Művelődési központok, házak tevékenysége
921925 Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység
923127 Közgyűjteményi, könyvtári tevékenység
Lapkiadás
Iskolai könyvtári feladatok
Szakfeladatai 2010.01.01-től:
562917 Munkahelyi étkeztetés
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységes és programok
890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és programok
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások
890214 A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910123 Könyvtári szolgáltatások
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatások
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenység: Kapacitást kihasználást
célzó terem bérbeadás, nem haszonszerzés céljából.
Szakfeladata 2010.01.01-től:
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A nyilvános könyvtár:
Alapfeladatai:
a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi,
b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre
bocsátja,
c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól,
d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.
A kiegészítő feladatai:
a) gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
b) közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
c) helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
d) a település szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, átörökítése, a helyi
művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
e) szabadpolcos állományrésszel rendelkezik,
f) az iskolarendszeren kívüli, életminőséget és életesélyt javító tanulási és beszámolási
lehetőségek: felnőttképzési tanfolyamok, akkreditált vizsgák,
Az iskolai könyvtár:
A alapfeladatai:
a) gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre
bocsátása,
b) tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról,
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c) tanórai foglalkozások tartása,
d) az egyéni és csoportos helyben használat biztosítása,
e) könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek
kölcsönzését.
A kiegészítő feladatai:
a) tanórán kívüli foglalkozások tartása,
b) tájékoztatás nyújtása az iskolai (kollégiumi) könyvtárak, a pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak
dokumentumairól, szolgáltatásairól,
c) más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása, részvétel a
könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében
Kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
Működési kör:
Kelebia község közigazgatási területe
Felügyeleti és irányító szerv neve,
székhelye:
Kelebia Község Képviselő-testülete
6423 Kelebia, Ady E. u. 114.
Irányító szerv vezetője: Polgármester
Fenntartó neve, címe: Kelebia Község Önkormányzata
Kelebia, Ady E. u. 114.
A közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény
Gazdálkodási jogkör:
Önállóan működő költségvetési szerv
Jogállása:
Önálló jogi személy
Az intézmény tevékenységét két intézményegység keretében látja el, melyeket az
intézményvezető irányít. Ezek:
közművelődési intézményegység, művelődési ház
nyilvános könyvtár intézményegység, Sántha Márta Könyvtár
Az intézményt az intézményvezető vezeti, akit a hatályos jogszabályok szerint Kelebia Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki, nyilvános pályázat útján, 5 évre. A vezető feletti
munkáltatói jogokat – kivéve a felmentés, kinevezés és fegyelmi jogkört – a polgármester
gyakorolja.
Az intézményben alkalmazottakra vonatkozó munkajogi viszonyok: A Közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény, valamint a Munka Törvénykönyve szerint.
Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon feletti rendelkezési jog:
A vagyongazdálkodás szabályait Kelebia Község Önkormányzata 19/2008 (IX.19.) számú
rendelete szabályozza.
A feladatellátást szolgáló vagyon:
Ingatlan: 6423 Kelebia, József A. u. 91.
Hrsz. 1253/1
Tárgyi eszközállomány bruttó értéke az alapításkor:
2.387 e Ft
Pénzügyi és gazdasági feladatait az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a Kelebia
és Harkakötöny Községek Körjegyzőségi Hivatala együttműködési megállapodás alapján látja el.
Az intézmény működését a Sántha Márta Könyvtár és Művelődési ház Szervezeti és Működési
Szabályzata részletesen szabályozza.
Az intézmény engedélyezett létszáma:2 fő.
Az alapító okirat módosításának hatályba lépése: 2011.október 20.

Kelebia, 2011.október 20.

P.H.
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Maczkó József
Polgármester

Oltyánné Kozla Erika
jegyző

Záradék
Az alapító okirat módosítását Kelebia Község Képviselő-testülete a 2011.október 20-aii ülésén a
245/2011. (X.20.) számú határozattal fogadta el.

9.) Mészáros Gábor kérelme
Előadó: Maczkó József
Polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Maczkó József: Elmondja, hogy az előző testületi ülésen a 209/2011 (IX.08.) sz. képviselő-testületi
határozatban a 0429/16 hrsz-ú ingatlant 180.000;- Ft-ért kínálták megvételre Mészáros Gábornak.
Így 25;- Ft/m2 áron lett volna értékesítve. Jelenleg kérelmében jelzi, hogy 130.000;- Ft-ért tudná
megvenni az ingatlant. Ebben az esetben 18;- Ft/m2 áron értékesítenénk a földet. Javasolja tartani
az eredeti árat.
Ábrahám János: Ez egy sivár, homokos területet.
Maczkó József: Legalább 150.000;- Ft-ot kellene kérni érte.
Ábrahám János: Többet nem fog érte adni. Szőlőt, gyümölcsöst szeretne, bérelni fogja, ha nem
adjuk el.
Oltyánné Kozla Erika: Jelenleg 1;- Ft/m2- ért bérelnek területeket az önkormányzattól.
Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy 150.000;- Ft vételi áron kínálja megvételre
a 0429/16 hrsz-ú ingatlant Mészáros Gábor Kelebia Kossuth L. u. 4. sz. alatti lakosnak
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
246/2011. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Mészáros Gábor területvásárlási kérelme
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
1. a 0429/16 hrsz-ú ingatlant 150.000;- Ft vételi áron megvételre kínálja Mészáros Gábor
Kelebia Kossuth L. u. 4. sz. alatti lakosnak.
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2. Felhívja Mészáros Gábor figyelmét, hogy az adásvételi szerződés megkötésére a határozat
kézhezvételétől számított 60 napon belül van lehetőség.
3. Az adásvételi szerződés aláírásával megbízza a polgármestert

Felelős: Maczkó József polgármester
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Körjegyzőségi Hivatal Kelebia
Mészáros Gábor Kelebia Kossuth L. u. 4.
-értesülnek-

10.) Jakab László területvásárlási kérelme
Előadó: Maczkó József
Polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Maczkó József: Elmondja, hogy Jakab László Kelebia Ady Endre 78. sz. alatti lakos megvásárolná
a 132 hrsz-ú ingatlant. A terület nagysága 2706 m2. A becsült, és a bruttó értéke is 50.000;- Ft.
Javasolja értékesítésre a területet 60.000;- Ft-ért. Hozzászólás hiányában, javasolja a képviselőtestületnek, elfogadásra.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
247/2011.(X.20.) képviselő- testületi határozat
Jakab László területvásárlási kérelme
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Jakab László Kelebia Ady Endre u. 78. sz. alatti lakosnak 60.000;- Ft-ért értékesíti a 132
hrsz-ú ingatlant.
2. Felhívja Jakab László figyelmét, hogy az adásvételi szerződés megkötésére a határozat
kézhezvételétől számított 60 napon belül van lehetőség.
3. Az adásvételi szerződés aláírásával megbízza a polgármestert.
Felelős: Maczkó József polgármester
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Körjegyzőségi Hivatal Kelebia
Jakab László Kelebia Ady Endre u 78.
-értesülnek-
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11.) Kelebia Község Önkormányzat pályázata a 2012-es évi Kárpát Fesztiválra
Előadó: Maczkó József
Polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Maczkó József: Elmondja, hogy a Kárpát Fesztivál megrendezéséhez nyújtana segítséget a
pályázat, most kell benyújtani. Hozzászólás hiányában, javasolja a képviselő-testületnek, hogy
fogadja el az előterjesztésnek megfelelően a LEADER pályázat benyújtását.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
248/2011. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Kelebia Község Önkormányzat pályázata a 2012-es évi Kárpát Fesztiválra
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
1) Pályázatot nyújt be az vidékfejlesztési miniszter által kiírt „LEADER rendezvények
jogcímre”, a 2012-es évi Kárpát Fesztivál egyik rendezvényére.
2) Pályázat benyújtásához szükséges 62.500 Ft. önerőt a 2012-es költségvetés terhére biztosítja.
3) Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról határidőben gondoskodjon.
4) Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetést módosító rendelet-tervezetet ennek megfelelően
terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: Maczkó József polgármester
Határidő: 2011. október 31.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Körjegyzőségi Hivatal Kelebia
-értesülnek12.) Beszámoló az átruházott hatáskörökről
Előadó: Maczkó József
Polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Maczkó József: Hozzászólás hiányában, javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el az
előterjesztésnek megfelelően a beszámolót az átruházott hatáskörökről.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
249/2011. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Beszámoló az átruházott hatáskörökről
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
az írásbeli előterjesztésnek megfelelően elfogadja az átruházott hatáskörökről szóló beszámolót.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Körjegyzőségi Hivatal Kelebia
-értesülnek-

13.) Szolgálatteljesítés közben életüket vesztett fiatal határőrök emlékművének
létrehozásához szükséges bizottság felállítása.
Előadó: Maczkó József
polgármester
Maczkó József: elmondja, hogy egy 3 fős bizottságot kell létrehozni az emlékmű építésével, az
adománygyűjtéssel kapcsolatos feladatok koordinálására.
Javasolja a képviselő- testületnek az Emlékmű Bizottság tagjává megválasztani Varga Sándort
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, és 1
tartózkodással, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozza:
250/2011. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Varga Sándor megválasztása az Emlékmű Bizottság tagjává
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
Megválasztja Varga Sándort az Emlékmű Bizottság tagjává.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Körjegyzőségi Hivatal Kelebia
Varga Sándor képviselő
-értesülnek-
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Maczkó József: Javasolja a képviselő- testületnek, hogy válassza meg az Emlékmű Bizottság
tagjává Szűcs Józsefet
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, és 1
tartózkodással, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozza:
251/2011. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Szűcs József megválasztása az Emlékmű Bizottság tagjává
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
Megválasztja Szűcs Józsefet az Emlékmű Bizottság tagjává.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Körjegyzőségi Hivatal Kelebia
Szűcs József képviselő
-értesülnekMaczkó József: Javasolja a képviselő- testületnek, hogy válassza meg az Emlékmű Bizottság
tagjává Horváth Jenőt
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, és 1
tartózkodással, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozza:
252/2011. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Horváth Jenő megválasztása az Emlékmű Bizottság tagjává
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
Megválasztja Horváth Jenő az Emlékmű Bizottság tagjává.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Körjegyzőségi Hivatal Kelebia
Horváth Jenő képviselő
-értesülnekMaczkó József: Megköszöni a megjelenést, a nyílt ülést berekeszti.
kmft.
Maczkó József
polgármester

Oltyánné Kozla Erika
körjegyző
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