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Jegyzőkönyv

Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. január 20-én tartott üléséről.

1/2014.(I.20.) sz. kt. határozat

Megállapodás a Magyar Posta Zrt-vel

2/2014.(I.20.) sz. kt. határozat

2014. évi közbeszerzési terv

3/2014.(I.20.) sz. kt. határozat

Közszolgálati hivatás etikai szabályzatának
elfogadása

4/2014.(I.20.) sz. kt. határozat

Tájékoztató a 2014. évi közfoglalkoztatási
mintaprogramok benyújtásáról

5/2014.(I.20.) sz. kt. határozat

Költségvállalási nyilatkozat megkötése a Magyar
Telekom Zrt-vel

6/2014.(I.20.) sz. kt. határozat

Dr Józsa F. József kérelme

Jegyzőkönyv
Készült: Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 20-án tartott üléséről.
Jelen vannak: Maczkó József, Ábrahám János, Dr. Rigler László, Varga Sándor (4fő)
Valamennyi napirendi pont tárgyalásához megjelent:
Oltyánné Kozla Erika körjegyző
Paprika Brigitta jegyzőkönyvvezető
Maczkó József: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 4 fő
képviselő jelen van. Javasolja, hogy a képviselő-testületnek, hogy a fogadja el a meghívóban
szereplő napirendeket az alábbi kiegészítéssel:
5. Költségvállalási nyilatkozat a Magyar Telekom Zrt részére
6. Dr Józsa F József kérelme
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
napirendet fogadja el:

Napirend:
1. Megállapodás a Magyar Posta Zrt-vel
Előadó: Maczkó József
Polgármester
2. 2014. évi közbeszerzési terv
Előadó: Maczkó József
Polgármester
3. Közszolgálati hivatás etikai szabályzat elfogadása
Előadó: Maczkó József
Polgármester
4. Tájékoztató a 2014. évi közfoglalkoztatási mintaprogramok benyújtásáról
Előadó: Maczkó József
Polgármester
5. Költségvállalási nyilatkozat a Magyar Telekom Zrt. részére
Előadó: Maczkó József
Polgármester
6 Dr Józsa F József kérelme
Előadó: Maczkó József
Polgármester
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A napirendi pontok tárgyalása:
1.) Megállapodás a Magyar Posta Zrt-vel
Előadó: Maczkó József
polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Maczkó József:Az IPA kerékpárút építése kapcsán a kerékpártároló nem önkormányzati területre
lett tervezve, hanem a postáéra. A pici tároló már épül, a nagy építését a megállapodás után
engedélyezi a posta
Maczkó József Hozzászólás hiányában javasolja a képviselő-testületnek, hogy az írásbeli
előterjesztésnek megfelelően fogadja el a Magyar Posta Zrt-vel kötendő megállapodást, és bízza
meg a polgármestert a megállapodás aláírásával.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
1/2014.(I.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Megállapodás a Magyar Posta Zrt-vel
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. az írásbeli előterjesztésben foglaltak megfelelően megállapodást köt a Magyar Posta Zrt-vel
a Kelebia 432 hrsz-ú postai tulajdonú telekre telepítendő kerékpártároló tárgyában.
2. A megállapodás megkötésével megbízza a polgármestert.
Felelős: Maczkó József polgármester
Erről: valamennyi képviselő, helyben
Magyar Posta Zrt 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6
Kelebiai Polgármesteri Hivatal
- értesülnek–

2.) 2014. évi közbeszerzési terv
Előadó: Maczkó József
polgármester

3

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Maczkó József: A piactér építés és a polgármesteri hivatal udvara kerül átalakításra, ez került bele
a közbeszerzési tervbe.
Maczkó József Hozzászólás hiányában javasolja a képviselő-testületnek, hogy az írásbeli
előterjesztésnek megfelelően fogadja el a 2014. évi közbeszerzési tervet.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
2/2014.(I.20.) sz. képviselő-testületi határozat
2014. évi közbeszerzési terv
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
I. az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:
1.) Félfedett Piac –és vásártér kialakítása Kelebián
Az eljárás megindításának időpontja:2014. január hónap
Az eljárás nettó becsült értéke nettó 57.242.507,- Ft
Az eljárás típusa: nemzeti eljárásrendbe tartozó eljárás.
2.) Helyi védettségű Polgármesteri Hivatal épületének és környezetének felújítása
Az eljárás megindításának időpontja: 2014. január
Az eljárás nettó becsült értéke: 9.642.032,- Ft
Az eljárás típusa: nemzeti eljárásrendbe tartozó eljárás
II. Felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési terv nyilvánosságával kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Maczkó József polgármester
Erről: valamennyi képviselő, helyben
- Kelebia Község honlapja
- Kelebiai Polgármeteri Hivatal
- értesülnek–
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3.) Közszolgálati hivatás etikai szabályzat elfogadása
Előadó: Maczkó József
polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Maczkó József: Átadja a szót Oltyánné Kozla Erikának.
Oltyánné Kozla Erika: A Kttv. értelmében került szabályozásra
Maczkó József Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az írásbeli előterjesztésnek megfelelően
fogadja el a közszolgálati hivatás etikai szabályzatot.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
3/2014.(I.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Közszolgálati hivatás etikai szabályzat elfogadása
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
Elfogadja a Kelebiai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai
alapelvekről és az etikai eljárás szabályairól az előterjesztés szerinti szabályzatot.
Erről: valamennyi képviselő, helyben
- Kelebiai Polgármesteri Hivatal
- értesülnek–

4. Tájékoztató a 2014. évi közfoglalkoztatási mintaprogramok benyújtásáról
Előadó: Maczkó József
Polgármester
A napirendi pont tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.
Maczkó József: Átadja a szót Oltyánné Kozla Erikának.
Oltyánné Kozla Erika: Tájékoztatja a képviselőket a következőkről: A jelenlegi
közfoglalkoztatottak szerződése 2014. február 28-án jár le. Lehetőség van a továbbfoglalkoztatásra
a mezőgazdasági startmunka program keretében. 45 főt alkalmazna az önkormányzat. 58 millió Ft
támogatási igényt nyújtunk be, ebből a bér jellegű kiadás 49 millió Ft. Egyéb költségből kerül
kifizetésre a munkaruházat, a kerítésépítés, a kutak fúrása, és az áramellátás biztosításának
költségei. Körülbelül 5,7 millió Ft értékben pedig az önkormányzat traktort vásárolna. A program
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keretében tovább folytatódna az állattartás, a savanyító üzem működése, és új 1,5 ha földterület
kerülne megművelés alá. A téli közmunkaprogram keretében az utca bútorzat festése, felújítása
történne meg, illetve a konyha festése. 7 fő foglalkoztatására van lehetőség 2014. március 1-től
2015. február 28-ig. 8 millió Ft a munkabérigénylés és 1 millió Ft jut egyéb költségekre.
Maczkó József: Új terület kerül mezőgazdasági termelés alá, mivel a vetésforgó alkalmazásával
hosszabb távon biztosítható a konyha nyersanyagigénylése.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a tájékoztatást a 2014. évi közfoglalkoztatási
mintaprogramok benyújtásáról.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
4/2014.(I.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Tájékoztató a 2014. évi közfoglalkoztatási mintaprogramok benyújtásáról
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
Tudomásul veszi a 2014. évi közfoglalkoztatási mintaprogramok benyújtásáról szóló tájékoztatót.
Erről: valamennyi képviselő, helyben
- Kelebiai Polgármesteri Hivatal
- értesülnek–
5. Költségvállalási nyilatkozat a Magyar Telekom Zrt részére
Előadó: Maczkó József
Polgármester
A napirendi pont tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.
Maczkó József: A kerékpárút építése kapcsán felmerült oszlopáthelyezési probléma megoldódni
látszik. A törvény értelmében csak a Magyar Telekom Nyrt végezheti el a tervezési és kivitelezési
munkálatokat. A tervezési munka plusz 635.583;- Ft +Áfa költséget jelent az önkormányzatnak. A
tervek nélkül nem folytatódhat a beruházás. A tervezés március végére fejeződik be. Ismerteti a
nyilatkozatot.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a szóbeli előterjesztésnek megfelelően a Magyar
Telekom Zrt- vel kötendő költségvállalási nyilatkozatot.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
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5/2014.(I.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Költségvállalási nyilatkozat a Magyar Telekom Nyrt. részére
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
1.) A Kelebia község belterületi kerékpárút létesítése miatt a Magyar Telekom Nyrt.
tulajdonában lévő távközlési létesítmények kiváltására, védelembe helyezésére
irányuló tervezési munkákra 635.583,- Ft +Áfa összeget biztosít a 2014. évi költségvetés terhére.
2.) Felkéri a polgármestert, hogy a fenti összeg tervezéséről a 2014. évi költségvetésben
gondoskodjon.
Erről: valamennyi képviselő, helyben
Magyar Telekom Nyrt
- Kelebiai Polgármesteri Hivatal
- értesülnek–
6 Dr Józsa F József kérelme
Előadó: Maczkó József
Polgármester
A napirendi pont tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.
Maczkó József: Átadja a szót Oltyánné Kozla Erikának.
Oltyánné Kozla Erika: A fogorvos kéri, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá, hogy kelebiai
fogorvosi rendelőben elláthassa a kunbajai betegeket is. Két körzetet tartott fenn Kunbaján és
Kelebián, most a MEP kérte szüntesse meg az egyik körzetet. A Kelebiai körzetet szeretné
megtartani, de a kunbajai betegeket is el kell látni addig, míg nem találnak másik fogorvost.
Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá, hogy Dr Józsa F. József
fogorvos a kelebiai Ady E u 104 sz. alatti rendelőjében elláthassa a kunbajai lakcímmel rendelkező
betegeket is.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
6/2014.(I.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Dr Józsa F József kérelme
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
Hozzájárul ahhoz, hogy Dr Józsa F. József fogorvos szóbeli kérelmének megfelelően a kelebiai Ady
E u. 104 sz. alatti rendelőjében elláthassa a kunbajai lakcímmel rendelkező betegeket is.
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Erről: valamennyi képviselő, helyben
- Dr Józsa F József fogorvos
- Kelebiai Polgármesteri Hivatal
- értesülnek–

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

kmft.

Maczkó József
polgármester

Oltyánné Kozla Erika
jegyző
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