Kelebia Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv

Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. február 23-án tartott üléséről.

2/2012.(II.24.) sz. rendelet

Rendelet alkotása az önkormányzat 2012 évi
költségvetéséről

3/2012.(II.24.) sz. rendelet

Rendelet alkotása a személyes gondoskodást
nyújtó szociális, valamint a gyermekek
napközbeni ellátásának térítési díjáról

26/2012.(II.23.) sz. kt. határozat

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapítása

27/2012.(II.23.) sz. kt. határozat

A községi vízmű üzemeltetésére vonatkozó
szerződés

28/2012.(II.23.) sz. kt. határozat

Az önkormányzat 2011. évi munkatervének
végrehajtása

29/2012.(II.23.) sz. kt. határozat

Nemzetközi rajzverseny pályázat

30/2012.(II.23.) sz. kt. határozat

A Farkas László Általános Iskolába történő
beiratkozás időpontjának meghatározása

31/2012.(II.23.) sz. kt. határozat

Interpellációra válaszadás

32/2012.(II.23.) sz. kt. határozat

Interpellációra válaszadás

Jegyzőkönyv
Készült: Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 23-án tartott üléséről.
Jelen vannak: Maczkó József, Ábrahám János, Horváth Jenő, Galgóczi Attila, Varga Sándor (5fő)
Valamennyi napirendi pont tárgyalásához megjelent:
Turi Mária intézményvezető
Szmolenszki Mátyásné intézményvezető
Oltyánné Kozla Erika körjegyző
Korbel Andrea 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.
Interpelláció
Horváth Jenő: A vasúti emlékhely rendbetételét szorgalmazza.
Varga Sándor: Jelzi, hogy a Teleháznál a hiányzó csatornarészt pótolni kellene, mert az esővíz a
járdára folyik.
Interpellációra válaszadás
Maczkó József: Az idei évben lesz annyi ember, hogy el tudjuk végezni a szükséges munkálatokat.
Megkéri Horváth Jenő képviselőt, hogy az interpellációjára adott válaszát fogadja el.
Horváth Jenő: az interpellációra adott választ elfogadja.
Maczkó József: Javasolja, hogy a képviselő-testület Horváth Jenő interpellációjára adott válaszát a
fogadja el.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
31/2012.(II.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Interpellációra válaszadás
Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Horváth Jenő interpellációjára adott válaszát a vasúti emlékhely rendbetételével kapcsolatban
elfogadja.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Körjegyzőségi Hivatal Kelebia
-értesülnek-

Maczkó József: Megkeresi a Kelebia Kft-t mint ingatlantulajdonost, hogy a szükséges javításokat
végezze el.
Megkéri Varga Sándor képviselőt, hogy az interpellációjára adott válaszát fogadja el.
Varga Sándor: az interpellációra adott választ elfogadja.
Maczkó József: Javasolja, hogy a képviselő-testület Varga Sándor interpellációjára adott válaszát a
fogadja el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
32/2012.(II.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Interpellációra válaszadás
Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Varga Sándor interpellációjára adott válaszát a Teleház csatornájának pótlásával kapcsolatban
elfogadja.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Körjegyzőségi Hivatal Kelebia
-értesülnek-

Maczkó József: Javasolja, hogy vegyék fel naprendre a Farkas László Általános Iskolába történő
beiratkozás időpontjának meghatározását. Szavazásra teszi fel javaslatát.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
napirendet fogadja el:

Napirend:

1.) Rendelet alkotása az önkormányzat 2012 évi költségvetéséről
Előadó: Maczkó József
polgármester
2.) Rendelet alkotása a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek
napközbeni ellátásának térítési díjáról
Előadó: Maczkó József
polgármester
3.) A községi vízmű üzemeltetésére vonatkozó szerződés
Előadó: Maczkó József
polgármester
4.) Az önkormányzat 2011. évi munkatervének végrehajtása
Előadó: Maczkó József
polgármester
5.) Nemzetközi rajzverseny pályázat
Előadó: Maczkó József
Polgármester
6.) A Farkas László Általános Iskolába történő beiratkozás időpontjának meghatározása
Előadó: Maczkó József
Polgármester

A napirendi pontok tárgyalása:
1.) Rendelet alkotása az önkormányzat 2012 évi költségvetéséről
Előadó: Maczkó József
polgármester
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A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Maczkó József: A közmeghallgatáson elmondta a fő számokat. Összegezve elmondja: ez egy
átmeneti költségvetés, mert a szennyvíz önerő kérdése nem tisztázott.
Varga Sándor: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet, javasolja a képviselő testületnek
elfogadásra a következő kiegészítésekkel:
1.) a mérleg háromsoros legyen, külön szerepeljen benne az összes bevétel, összes kiadás, és az
egyenleg.
2.) A likviditási terv a januári pénzkészlethez legyen viszonyítva, havi bontásban
3.) legyen részletezve a költségvetésben a szennyvíz beruházás, és annak visszafizetési üteme.
Oltyánné Kozla Erika: A költségvetésben nincs fedezet a Farkas László Általános Iskola
villamoshálózatának felújítására.
Szabó Erika: A maximális 10 millió Ft hitelfelvétel be van tervezve a költségvetésbe. A
villamoshálózat felújítására át kell csoportosítani, vagy fedezetet kell keresni.
Oltyánné Kozla Erika: A stabilitási törvényben lévő korlátozás miatt nem lehetett tervezni.
Maczkó József: A szerződést nem írja alá.
Varga Sándor: A kazánbeszerzés helyett a villamoshálózatot kell felújítani.
Oltyánné Kozla Erika: A kazánbeszerzés sem szerepel a költségvetésben.
Ábrahám János: A fedezetet fakivágásból elő lehetne teremteni, a Petőfi u-ban van egy kisebb
erdőterülete az önkormányzatnak. Ez kitermelhető, valamint vannak olyan területek, amiket újra
lehet ritkítani.
Maczkó József: Ha ez elfogadható nem kellene visszahozni újra a testület elé a költségvetésbe,
hanem most beépíthetnénk, mint módosítást. A fakitermelésről pontos felmérést kell készíteni.
Oltyánné Kozla Erika: Határozat tervezetet készítettünk elő a saját bevétel meghatározására, amit
a képviselő-testületnek határozatként el kell fogadnia.
Temesvár Lajos: Elfogadásra javasolja az írásos előterjesztést. Megjegyzi, hogy normál esetben
kellene, hogy legyen tartalék a költségvetésben, ami jelen esetben nincs. Ha váratlan kiadás
jelentkezik, annak menetét szabályozni kell. Illetve abba az irányba megy el a jogalkotó, hogy a
működési kiadás nem lehet több mint a bevétel, erre hitelt nem lehet felvenni.
Ezt a költségvetést szigorúan be kell tartani.
Maczkó József: A könyvvizsgáló írásbeli véleményét mindenki megkapta. Hozzászólás, módosító
javaslat van-e?
Oltyánné Kozla Erika: A jogszabály szerint a jegyző kötelessége az intézményvezetőkkel
egyeztetni az intézményi költségvetést, és erről jegyzőkönyvet készíteni. Felolvassa a
jegyzőkönyveket.
Mivel gazdasági tárgyú előterjesztésről van szó, a költségvetés véleményezését megkértük a
kamaráktól a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Az Agrárkamarától érkezett vélemény,
melyben a következőt javasolják: „ A mezőgazdasági területek tisztán tartása nem oldható- e meg
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oly módon, hogy munkanélküli családoknak termelés céljára térítésmentesen átengedné azokat az
önkormányzat.”
Megküldésre került továbbá a szakszervezet részére a költségvetési tervezet, nem érkezett
észrevétel.
Maczkó József: Javasolja elfogadni az írásbeli előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló
határozati javaslatot.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
26/2012.(II.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapítására
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1.
melléklet) változatlan formában jóváhagyja.
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből
eredő fizetési kötelezettség összegei
MEGNEVEZÉS

Sorszám

2012.
1

2013.

2014.

2014. után

ÖSSZESEN
7=(3+4+5+6)

2

3

4

5

6

7

Helyi adók

01

46 346

46 346

46 346

46 346

185 384

Osztalék, koncessziós díjak

02

Díjak, pótlékok, bírságok

03

300

300

300

300

1 200

Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel

04

2 390

2 390

2 390

2 390

9 560

Részvények, részesedések értékesítése

05

Vállalatértékesítésből, privatizációból
származó bevételek

06

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

Saját bevételek (01+… .+07)

08

49 036

49 036

49 036

49 036

196 144

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

09

24 518

24 518

24 518

24 518

98 072

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi
fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

20 237

24 229

24 229

20 764

89 459

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

20 237

24 229

24 229

20 764

89 459

Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása

12

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

Adott váltó

14

Pénzügyi lízing

15

-

6

Halasztott fizetés

16

Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

17

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező,
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
(19+…..+25)

18

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása

20

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

Adott váltó

22

Pénzügyi lízing

23

Halasztott fizetés

24

Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

25

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

20 237

24 229

24 229

20 764

89 459

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
bevétel (09-26)

27

4 281

289

289

3 754

8 613

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

Maczkó József: Javasolja elfogadni a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata szerint, valamint a
képviselő-testületi ülésen elhangzott kiegészítéssel: mely szerint a Farkas László Általános Iskola
villamoshálózat korszerűsítése visszakerül a költségvetésbe, ennek fedezetét az önkormányzati
tulajdonú Petőfi S. u-i erdő kitermeléséből származó bevétel fogja jelenteni.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletet alkotja:

KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2/2012. (II.24.) számú rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos
véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2012. évi pénzügyi tervéről
(költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a körjegyzőségi hivatalra és az
önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
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2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését:
1.174.593 E Ft
1.309.634 E Ft
135.041 E Ft
27.226 E Ft
107.815 E Ft

Költségvetési bevétellel
Költségvetési kiadással
Költségvetési hiánnyal
-ebből működési
felhalmozási

állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú
műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési
célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
(5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 6. melléklet alapján hagyja
jóvá.
3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők szerint
állapítja meg:
(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet
szerint részletezi.
(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(5) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 9. melléklet szerint határozza meg.
(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton
kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá
költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a
közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a
11. - 15.
mellékletek szerint határozza meg.
Az önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános, 0 E Ft céltartalékot állapít meg. A mindenkori
tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület
fenntartja magának.
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Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 84,5
főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 67 főben állapítja meg a képviselő-testület.
4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a körjegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni
a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg
a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0 %-át. Ennek fedezetére a személyi
juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható
forrás szolgálhat.
(4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri
az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy
hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél –
az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az
egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte,
véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki..
(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 16. mellékletében foglalt adatlapon köteles a
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert
tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak
megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat körjegyzője részére köteles
adatszolgáltatást teljesíteni.
(6) Az Önkormányzat az 2. § (1) bekezdés szerinti költségvetési
a.) működési hiány finanszírozásáról
aa) 7.065 E Ft összegű előző évi pénzmaradvány felhasználásával és
ab) hitel, kölcsön felvételével gondoskodik.
b.) felhalmozási hiány finanszírozásáról
aa) 5.088 E Ft összegű előző évi pénzmaradvány felhasználásával és
ab) hitel, kölcsön felvételével gondoskodik.
(7) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a
képviselő-testület elrendeli, hogy a körjegyzőségi hivatal készítse elő az önhibáján kívül
hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges
igénybejelentést.
(8) A (6) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
5. § Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt
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előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az
előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az
intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi
juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden
esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak
megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és
gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül
az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített
előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ
fel.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai
megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos
felhasználását.
(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez,
gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor
érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat
végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt
terheli.
(6) A körjegyzőségi hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a körjegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul
meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében
a körjegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról társulás útján gondoskodott. A megfelelő
működtetésről és a függetlenség biztosításáról a körjegyző köteles gondoskodni.
8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő 2. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1től kell alkalmazni.
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Oltyánné Kozla Erika

Maczkó József

körjegyző

polgármester

2.) Rendelet alkotása a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek
napközbeni ellátásának térítési díjáról
Előadó: Maczkó József
polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Maczkó József: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet.
Varga Sándor: A bizottság javasolja a kiküldött anyagnak megfelelően elfogadni a személyes
gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló
rendeletet.
Maczkó József: Javasolja elfogadni a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletet alkotja:

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2012. (II.24.)
rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának
térítési díjáról szóló rendelet módosítására.
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó
szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló
7/2011.(III.31.)rendelettel módosított 12/2010.(V.28.) rendeletét a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság véleményének kikérésével az alábbiak szerint módosítja.
1.§.
Az ökr. 1.§.(1)bek. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1.§. (1)A szociális étkeztetés intézményi térítési díja:
(2)Az étel kiszállításának intézményi térítési díja:
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400,-Ft/ellátási nap
160,-Ft/ellátási nap

2.§.
Az ökr. 2.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.§. A házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátás intézményi térítési díja: 500,-Ft/ gondozási
óra
3.§.
Az ökr. 3.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3.§. Az idősek klubjában fizetendő térítési díj:
a.) csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők esetén:
0 Ft
b.) napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők esetében: 400,- Ft
4.§.
Az ökr. 4.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4.§.Az idősek otthonában a térítési díj:
- napi összege:
- havi összege:

2.830,- Ft
84.900,- Ft

Záró rendelkezések
8.§.
(1)Ez a rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba.
(2)Egyiedejűleg hatályát veszti a ökr. 3.§.b.)pontja.

Maczkó József sk.
polgármester

Oltyánné Kozla Erika sk.
körjegyző

Erről: valamennyi képviselő, helyben
Körjegyzőségi Hivatal Kelebia
- értesülnek–
3.) A községi vízmű üzemeltetésére vonatkozó szerződés
Előadó: Maczkó József
polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
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Maczkó József: A szerződés rövid időre szól, mert júliustól más lesz a szolgáltató, jelenlegi
információink szerint Bács-Kiskun Megyében három nagy szolgáltató fog működni, a Halasvíz Kft
is beépül egy nagyobb szolgáltatóhoz. Az önkormányzatnak így új szerződést kell majd kötnie.
A napirendet tárgyalta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság. Megkéri Varga Sándort a bizottság
elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.
Varga Sándor: A bizottság javasolja elfogadásra az írásbeli előterjesztésnek megfelelően a községi
vízmű üzemeltetésére vonatkozó szerződést a Halasvíz Kft-vel megkötni.
Maczkó József: A Kozla Jolika a Pénzügyi Bizottsági ülésen felhívta a figyelmet az öreg kutakra,
és a sóderágy cseréjére. Mivel nem tudjuk, hogy kivel fogunk szerződést kötni, a Kelebia Kft léte is
veszélyeztetett, hiszen a legjelentősebb bevétele a vízszolgáltatásból adódott.
Javasolja elfogadni a Pénzügyi Bizottsági javaslata szerint, az írásbeli előterjesztésnek megfelelően
a községi vízmű üzemeltetésére vonatkozó szerződést.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
27/2012.(II.23.) sz. képviselő-testületi határozat
A községi vízmű üzemeltetésére vonatkozó szerződés
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
Az írásbeli előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Halasvíz Kft-vel megkötendő községi vízmű
üzemeltetésére vonatkozó szerződést.
Erről: valamennyi képviselő, helyben
Körjegyzőségi Hivatal Kelebia
- értesülnek–

4.) Az önkormányzat 2011. évi munkatervének végrehajtása
Előadó: Maczkó József
polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Maczkó József: A munkaterv felülvizsgálata mostanra készült el. A nem végrehajtott feladatok
átkerülnek a 2012 évi munkatervbe. Néhány feladat pedig aktualitását vesztette.
Varga Sándor: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a 2012. évi munkatervet, két kiegészítést tett.
Javasolja, hogy a 2012-es munkaterv a javításokkal együtt újra kerüljön a képviselő-testület elé.
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Maczkó József: Javasolja elfogadni az előterjesztésnek megfelelően az önkormányzat 2011. évi
munkatervének végrehajtását
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:

28/2012.(II.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Az önkormányzat 2011. évi munkatervének végrehajtása
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
Az írásbeli előterjesztésnek megfelelően elfogadja az önkormányzat 2011. évi munkatervének
végrehajtását.
Erről: valamennyi képviselő, helyben
Körjegyzőségi hivatal Kelebia
- értesülnek–

5.) Nemzetközi rajzverseny pályázat
Előadó: Maczkó József
Polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Maczkó József: Elmondja, hogy a felhívás kiment, a pályázatot más települések is megkapják. Az
előterjesztésből hiányzik, hogy a Horvátországi Korogy településnek is megküldjük a pályázati
felhívást. Ezzel a kiegészítéssel kéri elfogadni a Nemzetközi gyermekrajz verseny pályázati kiírását.
Szavazásra teszi fel a javaslatát.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
29/2012.(II.23.) sz. képviselő-testületi határozat
Nemzetközi rajzverseny pályázat
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
Elfogadja az írásbeli előterjesztésnek megfelelően a nemzetközi rajzverseny pályázati kiírását, azzal
a kiegészítéssel, hogy a Horvátországi Korogy községet is értesítik a pályázati lehetőségről.
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Erről: valamennyi képviselő, helyben
Körjegyzőségi hivatal Kelebia
- értesülnek–

6.) A Farkas László Általános Iskolába történő beiratkozás időpontjának meghatározása
Előadó: Maczkó József
Polgármester
A napirendi pont tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Maczkó József: Elmondja, hogy az általános iskolába történő beiratkozás időpontját az
iskolaigazgató 2012. március 21-22-23-napján 8-16 órában határozta meg. Kéri a képviselőtestületet fogadja el az időpontot.
Szavazásra teszi fel a javaslatát.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:

30/2012.(II.23.) sz. képviselő-testületi határozat
A Farkas László Általános Iskolába történő beiratkozás időpontjának meghatározása
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
A Farkas László Általános Iskolába történő beiratkozás időpontját 2012 március 21-22-23 napján
8-16 órában határozza meg.
Erről: valamennyi képviselő, helyben
Farkas László Általános Iskola Kelebia
Körjegyzőségi hivatal Kelebia
- értesülnek–

Maczkó József: Megköszöni a megjelenést, a nyílt ülést berekeszti.

kmft.

Maczkó József
polgármester

Oltyánné Kozla Erika
körjegyző
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