Kelebia Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv

Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. március 25-én tartott üléséről.

3/2014 (III.26.) sz. rendelet

Rendelet alkotása az önkormányzat 2013. évi
költségvetésének módosításáról

4/2014 (III.26.) sz. rendelet

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

52/2014.(III.25.) sz. kt. határozat

Pályázat benyújtása BM EU Önerő Alap
támogatására a kerékpárút építése tárgyú
beruházással kapcsolatban

53/2014.(III.25.) sz. kt. határozat

Pályázat benyújtása BM EU Önerő Alap
támogatására az épületenergetikai
fejlesztések megújuló energia hasznosítással
tárgyú beruházással kapcsolatban

54/2014.(III.25.) sz. kt. határozat

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapításának módosításáról

55/2014.(III.25.) sz. kt. határozat

Mosoly Egyesület kérelme

56/2014.(III.25.) sz. kt. határozat

Kötelezettségvállalási nyilatkozat a Telekom
Zrt részére

57/2014.(III.25.) sz. kt. határozat

Az Elektroglob Kft ajánlatának elfogadása

58/2014.(III.25.) sz. kt. határozat

Ford gépjármű értékesítése

59/2014.(III.25.) sz. kt. határozat

Béke park felújításával kapcsolatos
tájékoztató

60/2014.(III.25.) sz. kt. határozat

Marketing tevékenységgel kapcsolatos
kérdések megvitatása

61/2014.(III.25.) sz. kt. határozat

Csatlakozás a Kihívás Napja ….

62/2014.(III.25.) sz. kt. határozat

Jegyzőkönyv
Készült: Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 25-én tartott üléséről.
Jelen vannak: Maczkó József, Ábrahám János, Dr Rigler László, Horváth Jenő, Varga Sándor (5
fő)
Valamennyi napirendi pont tárgyalásához megjelent:
Oltyánné Kozla Erika jegyző
Paprika Brigitta jegyzőkönyvvezető
Napirend előtt:
Maczkó József: Eltekint a két ülés közötti fontosabb események ismertetésétől.
Maczkó József: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel 5 fő
képviselő jelen van.
Javasolja, a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a meghívóban szereplő napirendeket az alábbi
kiegészítésekkel:
1. Béke park felújításával kapcsolatos tájékoztató
2. Marketing tevékenységgel kapcsolatos kérdések megvitatása
3. Csatlakozás a Kihívás Napja programsorozathoz
4. A Regionális
5. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapításának módosításáról
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
napirendet fogadja el:
Napirend:
1. Rendelet alkotása az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: Maczkó József
Polgármester
2. Rendelet alkotása a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek
napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló rendelet módosítására
Előadó: Maczkó József
Polgármester
3. Pályázat benyújtása BM EU Önerő Alap támogatására a kerékpárút építése tárgyú
beruházással kapcsolatban
Előadó: Maczkó József
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Polgármester
4. Pályázat benyújtása BM EU Önerő Alap támogatására az épületenergetikai fejlesztések
megújuló energia hasznosítással tárgyú beruházással kapcsolatban
Előadó: Maczkó József
Polgármester
5. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapításának módosításáról
Előadó: Maczkó József
Polgármester
6. Mosoly Egyesület kérelme
Előadó: Maczkó József
Polgármester
7. Kötelezettségvállalási nyilatkozat a Telekom Zrt részére
Előadó: Maczkó József
Polgármester
8. Az Elektroglob Kft ajánlatának elfogadása
Előadó: Maczkó József
Polgármester
9. Ford gépjármű értékesítése
Előadó: Maczkó József
Polgármester
10. Béke park felújításával kapcsolatos tájékoztató
Előadó: Maczkó József
Polgármester
11. Marketing tevékenységgel kapcsolatos kérdések megvitatása
Előadó: Maczkó József
Polgármester
12. Csatlakozás a Kihívás Napja
Előadó: Maczkó József
Polgármester
13.
Előadó: Maczkó József
Polgármester

A napirendi pontok tárgyalása:
1.) Rendelet alkotása az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: Maczkó József
polgármester
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A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Maczkó József: Megkéri a pénzügyi csoportvezetőt, hogy egészítse ki az előterjesztésben leírtakat.
Szabó Erika: Az évközi módosítások kerültek átvezetésre a rendeletben, hogy egyezzen a
Kincstárnak készített beszámolóval.
Maczkó József: További hozzászólás hiányában javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el
az írásbeli előterjesztésnek megfelelően az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról
szóló rendelet tervezetet.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
Az alábbi rendeletet alkotja:

KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
3/2014. (III.26) rendelete
Kelebia Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III. 13.) számú
rendelet módosításáról
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésről szóló
14/2013.(X.11.) sz. rendeletével módosított 5/2013. (III. 13.) sz. rendeletét az alábbiak szerint
módosítja:
1.§.
(1) Az ökr. 2.§ (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1)

A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetése:

költségvetési bevételeit

1.394.969 eFt-ban,

költségvetési kiadásait

1.441.863 eFt-ban,

a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét
állapítja meg.

-46.894 eFtban

(2) ) Az ökr. 2.§ (2) helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
(2) Az (1)bekezdés szerinti -46.894 eFt összegű költségvetési bevételek és kiadások
egyenlegét, amelyből
+ 7.640 e Ft felhalmozási célú, és
- 54.534 e Ft működési célú, 43.486 e Ft előző évi pénzmaradvány és
3.408 e Ft
hitel, kölcsön felvételével finanszírozza.
.
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(3)
lép.

Az ökr. 2.§ (3) által meghatározott 1. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete

(4) Az ökr. 2.§ (4) által meghatározott 2.1 és 2.2 melléklet helyébe jelen rendelet 2.1 és 2.2
mellékletei lépnek.
(5) Az ökr. 2.§ (5) által meghatározott 6. melléklet helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.
2. §
(1)
lép.
(2)
lép.
(3)
lép.
(4)
lép.
(5)
lép.

Az ökr. 3.§ (4) által meghatározott 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete
Az ökr. 3.§ (1) által meghatározott 7. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete
Az ökr. 3.§ (2) által meghatározott 8. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete
Az ökr. 3.§ (6) által meghatározott 9. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete
Az ökr. 3.§ (7) által meghatározott 10. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete

Az ökr. 3.§ (8) helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(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. és 17.
mellékletek szerint határozza meg.
(7)
Az ökr. 3.§ által meghatározott céltartalék összege: 95.137 e Ft. Ebből működési célú 4.090
e Ft, felhalmozási célú 91.047 e Ft. A céltartalék tételeit a 2.1 és 2.2 sz. mellékletek részletezik.
(6)

(8)
Az ökr 3. § által meghatározott létszámkereteket a képviselő-testület az alábbiak szerint
állapítja meg: Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évben engedélyezett
létszámát 59,5 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 59 főben állapítja meg a
képviselő-testület.
3. § Záró és vegyes rendelkezések
(1)
Ez a rendelet kihirdetését követő 2. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2013. évi
költségvetési beszámoló készítése során alkalmazni kell.
Erről: valamennyi képviselő, helyben
Magyar Államkincstár
Kelebiai Polgármesteri Hivatal
-é r t e s ü l n e k2.) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapításának módosításáról
Előadó: Maczkó József
polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
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Maczkó József: Megkéri a pénzügyi csoportvezetőt, hogy egészítse ki az előterjesztésben leírtakat.
Szabó Erika: A díjak, pótlékok sorát 120e Ft-tal kellett növelni, ez nem szerepelt még benne.
Maczkó József: További hozzászólás hiányában javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el
az írásbeli előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapításának módosítását.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
54/2014.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapításának módosításáról
Kelebia Község Önkormányzat képviselő-testülete
A saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek három évre vérható összegének megállapításáról szóló 20/2014 (II.20.)
képviselő-testületi határozat 1. mellékletét táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet)
módosítja.
Felelős: Maczkó József polgármester
Határidő: azonnal
Erről: valamennyi képviselő, helyben
Kelebiai Polgármesteri Hivatal
- é r t e s ü l ne k –

3.) Rendelet alkotása a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek
napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló rendelet módosítására
Előadó: Maczkó József
polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Maczkó József: Megkéri a szociális otthon intézményvezetőjét, hogy ismertesse az előterjesztést.
Turi Mária: A költségvetéskor megállapítottak szerint készítették el a térítési díj emelést. Válaszol
Ábrahám János kérdésére: az étkeztetés térítési díja 420 Ft-ról emelkedett 460 Ft-ra, míg a
kiszállítás díja 160 Ft-ról 180 Ft-ra emelkedett.
Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az fogadja el a rendelet tervezetet az
írásbeli előterjesztésnek megfelelően.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletet alkotja:
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Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014. (III.26.)
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 4/2013.(III.1.), a
3/2012.(II.24.), a 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.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1.§. (1)A szociális étkeztetés intézményi térítési díja:
(2)Az étel kiszállításának intézményi térítési díja:

460,-Ft/ellátási nap
180,-Ft/ellátási nap”

2.§.
A rendelet 11.§. az alábbiak szerint módosul, egyidejűleg a rendet 11.§. számozása 12.§.-ra
változik.
„11.§. A térítési díj hátralék kezelése
(1) A nyilvántartott térítési díj hátralékról az intézményvezető negyedévente köteles tájékoztatni
a fenntartót.
(2) Az intézmény vezetőjének kezdeményezésére a polgármester dönt a térítési díjhátralék
behajtásáról, vagy a behajthatatlan hátralék törléséről.
(3) A polgármester a személyi térítési díjhátralékot törli, ha a hátralék behajthatatlannak
minősül a 4/2013.(I.11.)Korm. rendelet alapján.
3.§.
Ez a rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba.
Erről: valamennyi képviselő, helyben
Szent Erzsébet Otthonház Kelebia
Kelebiai Polgármesteri Hivatal
-é r t e s ü l n e k4.) Pályázat benyújtása BM EU Önerő Alap támogatására a kerékpárút építése tárgyú
beruházással kapcsolatban
Előadó: Maczkó József
polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
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Maczkó József: Felolvassa a határozati javaslatot. Hozzászólás hiányában javasolja a képviselőtestületnek, hogy fogadja el az írásbeli előterjesztésnek megfelelően.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
52/2014.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat
EU Önerő Alap igénylése
Kelebia Község Önkormányzat képviselő-testülete
I. EU Önerő Alap támogatást igényel a Belügyminisztériumtól
a.) A tervezett fejlesztés
aa.) megnevezése: Magyarország- Szerbia IPA Határon átnyúló program keretében megvalósítandó
kerékpárút építés Kelebián.
ab.) Összköltsége: 57.710.592;- Ft
ac.) pénzügyi ütemezése, pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése:
Forrás megnevezése
EU Alapokból igényelt forrás
Hazai társfinanszírozásban biztosított összeg
Hitel
BM EU Önerő Alapból igényelt támogatás

2014. év
49.054.003 Ft
5.771.059 Ft
2.885.530 Ft
1.442.765 Ft

Összesen
49.054.003 Ft
5.771.059 Ft
2.885.530 Ft
1.442.765 Ft

Összesen

57.710.592 Ft

57.710.592 Ft

b.) a saját forrás biztosításának módja: fejlesztési célú hitel.
II. Felhatalmazza a polgármestert az igénylésekkel kapcsolatos dokumentumok aláírásával.
Felelős: Maczkó József polgármester
Határidő: 2014. március 31.
Erről: valamennyi képviselő, helyben
Magyar Államkincstár
Kelebiai Polgármesteri Hivatal
-é r t e s ü l n e k5.) Pályázat benyújtása BM EU Önerő Alap támogatására az épületenergetikai fejlesztések
megújuló energia hasznosítással tárgyú beruházással kapcsolatban
Előadó: Maczkó József
polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
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Maczkó József: Felolvassa a határozati javaslatot. Hozzászólás hiányában javasolja a képviselőtestületnek, hogy fogadja el az írásbeli előterjesztésnek megfelelően.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
53/2014.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat
EU Önerő Alap igénylése
Kelebia Község Önkormányzat képviselő-testülete
I. EU Önerő Alap támogatást igényel a Belügyminisztériumtól
a.) A tervezett fejlesztés
aa.) megnevezése: A KEOP-5.5.0/B/12-2013-0080 azonosítási számú „Épületenergetikai
fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítása kombinálva Kelebia önkormányzati intézmények
energetikai korszerűsítése megújuló energiahasznosítással”
ab.) összköltsége: 238.616.736;- Ft
ac.) pénzügyi ütemezése, pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése:
Forrás megnevezése
EU Alapokból igényelt forrás
Hitel
BM EU Önerő Alapból
igényelt támogatás

2014. év
150.861.339 Ft
26.622.589 Ft
14.642.424 Ft

Összesen

177.483.928 Ft 61.132.808 Ft 238.616.736 Ft

2015
51.962.887 Ft
9.169.921 Ft
5.043.457 Ft

Összesen
202.824.226 Ft
35.792.510 Ft
19.685.881 Ft

b.) a saját forrás biztosításának módja: fejlesztési célú hitel.
II. Felhatalmazza a polgármestert az igénylésekkel kapcsolatos dokumentumok aláírásával.
Felelős: Maczkó József polgármester
Határidő: 2014. március 31.
Erről: valamennyi képviselő, helyben
Magyar Államkincstár
Kelebiai Polgármesteri Hivatal
-é r t e s ü l n e k6.) Mosoly Egyesület kérelme
Előadó: Maczkó József
polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Ábrahám János: Az önkormányzatnak nincs szabadon felhasználható forrása, hogy támogassa az
egyesületet.
Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy
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Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
55/2014.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Mosoly Egyesület kérelme
Kelebia Község Önkormányzat képviselő-testülete

Erről: valamennyi képviselő, helyben
Országos Egyesület a Mosolyért 1325 Bp. Pf:204
Kelebiai Polgármesteri Hivatal
- é r t e s ü l ne k –

7.) Kötelezettségvállalási nyilatkozat a Telekom Zrt részére
Előadó: Maczkó József
polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Maczkó József:
Felolvassa a határozati javaslatot. Hozzászólás hiányában javasolja a képviselő-testületnek, hogy
fogadja el az írásbeli előterjesztésnek megfelelően.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
Maczkó József: Hozzászólás hiányában javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el az
írásbeli előterjesztésnek megfelelően a Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház alapító
okiratának módosítását.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
32/2014.(III.13.) sz. képviselő-testületi határozat
A Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház alapító okiratának módosítása
Kelebia Község Önkormányzat képviselő-testülete
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1.) A Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház alapító okiratát módosítja az alábbiak szerint:
1.1. A kormányzati funkciókat kiegészíti a
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás - kormányzati funkcióval
1.2. A foglalkoztatási jogviszonyokat kiegészíti: megbízásos jogviszony,
közfoglalkoztatási jogviszony megjelölésekkel.
2.)Felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának bejegyeztetéséről a Magyar
Államkincstárnál gondoskodjon.
Felelős: Maczkó József polgármester
Határidő: 2014. március 17.
Erről: valamennyi képviselő, helyben
Magyar Államkincstár Kecskemét
Kelebiai Polgármesteri Hivatal
- é r t e s ü l ne k –

Oltyánné Kozla Erika: Az önkormányzat esetében a szakfeladatokat kormányzati funkciók váltják
fel, erről kell dönteni.
Maczkó József: Hozzászólás hiányában javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el az
írásbeli előterjesztésnek megfelelően az önkormányzat kormányzati funkcióinak meghatározását.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
33/2014.(III.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Az önkormányzat kormányzati funkcióinak meghatározása
Kelebia Község Önkormányzat képviselő-testülete
1.) Az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolását az alábbiak szerint
határozza meg:
011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
013320
013350
022010
041231
041232
041233
041236
041237
042130
042220
045160
047120
049010
052020

Köztemető-fenntartás és –működtetés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Országos közfoglalkoztatási program
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
Erdőgazdálkodás
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Piac üzemeltetése
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
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064010
066010
066020
072112
074031
074032
081030
086030
101222
104012
104042
104060
107054
107055
107080

Közvilágítás
Zöldterület kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Nemzetközi kulturális együttműködés
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
Gyermekek átmeneti ellátása
Gyermekjóléti szolgáltatások
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
Családsegítés
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

2.)Felkéri a polgármestert, hogy a kormányzati funkciók bejegyeztetéséről a Magyar
Államkincstárnál gondoskodjon.
Felelős: Maczkó József polgármester
Határidő: 2014. március 17.
Erről: valamennyi képviselő, helyben
Magyar Államkincstár Kecskemét
Kelebiai Polgármesteri Hivatal
- é r t e s ü l ne k –

4. Mindennapi Vizünk Önkormányzat Társulás Társulási megállapodásának módosítása
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 elfogadásra az írásbeli
előterjesztésnek megfelelően a társulási megállapodás módosítását.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
34/2014.(III.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Mindennapi Vizünk Önkormányzat Társulás Társulási megállapodásának módosítása
Kelebia Község Önkormányzat képviselő-testülete
1. Kelebia Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „MINDENNAPI VIZÜNK”
IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának, 1.3. Társulás
jogállása” pontját az alábbiak szerint módosítja:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
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013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Társulási megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Maczkó József polgármester
Erről: valamennyi képviselő, helyben
Kelebiai Polgármesteri Hivatal
Mindennapi Vizünk Önkormányzati Társulás
- értesülnekIván Éva bejön a tanácsterembe.
5. A Gézengúz Óvoda 2014-2019 évi továbbképzési programja
Előadó: Maczkó József
Polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Maczkó József: Felkéri, Iván Évát egészítse ki a napirendet:
Iván Éva: Az óvodában a továbbképzések folyamatosan zajlanak.
Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az írásbeli előterjesztésnek megfelelően
fogadja el a A Gézengúz Óvoda 2014-2019 évi továbbképzési programját.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
35/2014.(III.13.) sz. képviselő-testületi határozat
A Gézengúz Óvoda 2014-2019 évi továbbképzési programja
Kelebia Község Önkormányzat képviselő-testülete
Tudomásul veszti az írásbeli előterjesztésnek megfelelően a Gézengúz Óvoda 2014-2019 évi
továbbképzési programját.
Erről: valamennyi képviselő, helyben
Gézengúz Óvoda Kelebia
Kelebiai Polgármesteri Hivatal
-é r t e s ü l n e k-
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6. A Gézengúz Óvoda nyári zárva tartásának meghatározása
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 az írásbeli
előterjesztésnek megfelelően a Gézengúz Óvoda nyári zárva tartásának meghatározását
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
36/2014.(III.13.) sz. képviselő-testületi határozat
A Gézengúz Óvoda nyári zárva tartásának meghatározása
Kelebia Község Önkormányzat képviselő-testülete
Tudomásul veszi, a Gézengúz Óvoda nyári zárva tartása 2014. augusztus 4- 2014. augusztus 15
közé esik.
Erről: valamennyi képviselő, helyben
Gézengúz Óvoda Kelebia
Kelebiai Polgármesteri Hivatal
-é r t e s ü l n e k6. Gézengúz Óvoda beiratkozási időpontjának meghatározása
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 hagyja jóvá az
írásbeli előterjesztésnek megfelelően az óvoda beiratkozási időpontját.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
37/2014.(III.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Gézengúz Óvoda beiratkozási időpontjának meghatározása
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Kelebia Község Önkormányzat képviselő-testülete
Tudomásul veszi, hogy a Gézengúz Óvodába történő beiratkozás időpontja 2014. május 5- 2014.
május 9. közötti időszakban került meghatározásra.
Erről: valamennyi képviselő, helyben
Gézengúz Óvoda Kelebia
Kelebiai Polgármesteri Hivatal
-é r t e s ü l n e k7. A Kelebiai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
Előadó: Maczkó József
Polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Oltyánné Kozla Erika: A polgármesteri Hivatal SzMSz-ében a belső ellenőrzés módját meg kell
határozni, ezért kell bővíteni az SzMSz-t egy fejezettel, mely az írásbeli előterjesztés részét képezi.
Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Kelebiai Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának bővítését.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
38/2014.(III.13.) sz. képviselő-testületi határozat
A Kelebiai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
Kelebia Község Önkormányzat képviselő-testülete
A Kelebiai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát kiegészíti az alábbi VII/A.
fejezettel:
VII/A. fejezet – Belső ellenőrzés
A Polgármesteri Hivatal a belső ellenőrzési feladatokat külső szolgáltató bevonásával látja el
írásbeli szolgáltatói megállapodás keretében, megbízási szerződés alapján. A külső szolgáltató
neve: Gömzsik László egyéni vállalkozó, aki rendelkezik az államháztartásért felelős miniszter
engedélyével.
A vállalkozó a belső ellenőrzési vezetői feladatok közül a:
- belső ellenőrzési kézikönyv, és a
- és a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai ellenőrzési terv készítését látja el.
A külső szolgáltatóval kötendő megbízási szerződések tartalmi elemeit a Belső Ellenőrzési
Kézikönyv tartalmazza.
Erről: valamennyi képviselő, helyben
Kelebiai Polgármesteri Hivatal
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-

értesülnek–

8. Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével együttműködési megállapodás pénzeszköz
átadásra
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 Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével kötendő
együttműködési megállapodást.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
39/2014.(III.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével együttműködési megállapodás pénzeszköz
átadásra
Kelebia Község Önkormányzat képviselő-testülete
1. Az írásbeli előterjesztésnek megfelelően együttműködési megállapodást köt a Falugondnokok
Duna-Tisza Közi Egyesületével pénzeszköz átadásáról.
2. A megállapodás értelmében 2014. évre falugondnoki szolgálatonként 21.000;- Ft összesen:
42.000;- Ft támogatást nyújt az egyesületnek.
3. Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával.
Erről: valamennyi képviselő, helyben
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete
Kelebiai Polgármesteri Hivatal
-

értesülnek–

9. Az Elektroglob Kereskedelmi és Szolgáltató Kft részére tulajdonosi hozzájárulás megadása
Előadó: Maczkó József
Polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Maczkó József: Felolvassa a nyilatkozatot: „Alulírott Maczkó József, mint Kelebia község
polgármestere nyilatkozom, hogy az Elektroglob Kft (6600 Szentes Ipartelepi út 57.) a Kelebia,
Bajcsy-Zs. – Ady E. utca sarkon kerékpárút építése miatti 0,4 kV-os oszlopáthelyezéseket tervez. A
munkálatok során létesülő közvilágítást, amely közvilágítási hálózatról, közvilágítási tarifával
kívánjuk működtetni és annak minden költségét a Kelebia Község Önkormányzata fogja fizetni.”
16

Hozzászólás hiányában javasolja a képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a nyilatkozat
aláírásához.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
40/2014.(III.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Nyilatkozat a Bajcsy Zs. u. Ady E.u. sarkon kerékpárút építés
miatt villanyoszlop áthelyezésről.
Kelebia Község Önkormányzat képviselő-testülete
1. Elfogadja az írásbeli előterjesztésnek megfelelően a következő nyilatkozatot: „az
Elektroglob Kft (6600 Szentes Ipartelepi út 57.) a Kelebia, Bajcsy-Zs. – Ady E. utcasarkon
kerékpárút építése miatti 0,4 kV-os oszlopáthelyezéseket tervez. A munkálatok során
létesülő közvilágítást, amely közvilágítási hálózatról, közvilágítási tarifával kívánjuk
működtetni és annak minden költségét a Kelebia Község Önkormányzata fogja fizetni”
2. Megbízza a polgármestert a nyilatkozat aláírásával.
Erről: valamennyi képviselő, helyben
Elektroglob Kft (6600 Szentes Ipartelepi út 57.)
Kelebiai Polgármesteri Hivatal
-

értesülnek–

Maczkó József: Felolvassa a nyilatkozatot: „Alulírott Maczkó József, mint Kelebia község
polgármestere nyilatkozom, hogy az Elektroglob Kft (6600 Szentes Ipartelepi út 57.) a Kelebia,
Bajcsy-Zs. – Ady E. utcasarkon kerékpárút építése miatti 0,4 kV-os oszlopáthelyezéseket tervez. A
munkálatok során létesülő közvilágítás aktív elemei a Kelebia Közég Önkormányzatának a
tulajdonában marad.”
Hozzászólás hiányában javasolja a képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a nyilatkozat
aláírásához.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
41/2014.(III.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Nyilatkozat a Bajcsy Zs. u. Ady E.u. sarkon kerékpárút építés
miatt villanyoszlop áthelyezésről.
Kelebia Község Önkormányzat képviselő-testülete
1. Elfogadja az írásbeli előterjesztésnek megfelelően a következő nyilatkozatot: „Alulírott
Maczkó József, mint Kelebia község polgármestere nyilatkozom, hogy az Elektroglob Kft
(6600 Szentes Ipartelepi út 57.) a Kelebia, Bajcsy-Zs. – Ady E. utcasarkon kerékpárút
építése miatti 0,4 kV-os oszlopáthelyezéseket tervez. A munkálatok során létesülő
közvilágítás aktív elemei a Kelebia Közég Önkormányzatának a tulajdonában marad.”
2. Megbízza a polgármestert a nyilatkozat aláírásával.
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Erről: valamennyi képviselő, helyben
Elektroglob Kft (6600 Szentes Ipartelepi út 57.)
Kelebiai Polgármesteri Hivatal
-

értesülnek–

Maczkó József: Felolvassa a nyilatkozatot: „Alulírott Maczkó József, mint Kelebia község
polgármestere nyilatkozom, hogy az Elektroglob Kft (6600 Szentes Ipartelepi út 57.) a Kelebia,
Bajcsy-Zs. – Ady E. utcasarkon kerékpárút építése miatti 0,4 kV-os oszlopáthelyezéseket tervez. A
munkálatok során létesülő közvilágítás üzemeltetését hatályos karbantartási szerződéssel és
engedéllyel rendelkező szolgáltatóval fogjuk végeztetni.”
Hozzászólás hiányában javasolja a képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a nyilatkozat
aláírásához.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
42/2014.(III.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Nyilatkozat a Bajcsy Zs. u. Ady E.u. sarkon kerékpárút építés
miatt villanyoszlop áthelyezésről.
Kelebia Község Önkormányzat képviselő-testülete
1. Elfogadja az írásbeli előterjesztésnek megfelelően a következő nyilatkozatot: „Alulírott
Maczkó József, mint Kelebia község polgármestere nyilatkozom, hogy az Elektroglob Kft
(6600 Szentes Ipartelepi út 57.) a Kelebia, Bajcsy-Zs. – Ady E. utcasarkon kerékpárút
építése miatti 0,4 kV-os oszlopáthelyezéseket tervez. A munkálatok során létesülő
közvilágítás üzemeltetését hatályos karbantartási szerződéssel és engedéllyel rendelkező
szolgáltatóval fogjuk végeztetni.”
2. Megbízza a polgármestert a nyilatkozat aláírásával.
Erről: valamennyi képviselő, helyben
Elektroglob Kft (6600 Szentes Ipartelepi út 57.)
Kelebiai Polgármesteri Hivatal
-

értesülnek–

Maczkó József: Felolvassa a nyilatkozatot: „Alulírott Maczkó József, mint Kelebia község
polgármestere nyilatkozom, hogy az Elektroglob Kft (6600 Szentes Ipartelepi út 57.) a Kelebia,
Bajcsy-Zs. – Ady E. utcasarkon kerékpárút építése miatti 0,4 kV-os oszlopáthelyezéseket tervez. A
munkálatok által érintett ingatlanok a Kelebia 162, 106 hrsz-ú ingatlanok, melyeknek tulajdonosa a
Kelebia Község Önkormányzata. Kelebia Község Önkormányzata a 0,4 kv-os oszlopáthelyezésekre
a tulajdonosi hozzájárulását megadja.”
Hozzászólás hiányában javasolja a képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a nyilatkozat
aláírásához.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
43/2014.(III.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Tulajdonosi hozzájárulás a Bajcsy Zs. u. Ady E.u. sarkon kerékpárút építés
miatt villanyoszlop áthelyezésről.
Kelebia Község Önkormányzat képviselő-testülete
1. Elfogadja az írásbeli előterjesztésnek megfelelően a következő nyilatkozatot: „Alulírott
Maczkó József, mint Kelebia község polgármestere nyilatkozom, hogy az Elektroglob Kft
(6600 Szentes Ipartelepi út 57.) a Kelebia, Bajcsy-Zs. – Ady E. utcasarkon kerékpárút
építése miatti 0,4 kV-os oszlopáthelyezéseket tervez. A munkálatok által érintett ingatlanok
a Kelebia 162, 106 hrsz-ú ingatlanok, melyeknek tulajdonosa a Kelebia Község
Önkormányzata. Kelebia Község Önkormányzata a 0,4 kv-os oszlopáthelyezésekre a
tulajdonosi hozzájárulását megadja.”
2. Megbízza a polgármestert a nyilatkozat aláírásával.

Erről: valamennyi képviselő, helyben
Elektroglob Kft (6600 Szentes Ipartelepi út 57.)
Kelebiai Polgármesteri Hivatal
-

értesülnek–

Interpelláció ra válaszadás
Maczkó József: A letört betonszegéllyel kapcsolatban intézkedni fog.
Maczkó József: Javasolja, hogy a képviselő-testület Varga Sándor interpellációjára adott válaszát a
fogadja el.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
44/2014.(III.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Interpellációra válaszadás
Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Varga Sándor interpellációjára adott válaszát elfogadja a tejcsarnoknál letört betonszegéllyel
kapcsolatban.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Kelebiai Polgármesteri Hivatal
-értesülnek-
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Maczkó József: A szennyvízbekötés utáni helyreállító munkálatokkal kapcsolatban a kivitelezővel
felveszi a kapcsolatot, és erről a képviselő-testületet tájékoztatja majd.
Maczkó József: Javasolja, hogy a képviselő-testület Varga Sándor interpellációjára adott válaszát a
fogadja el.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
45/2014.(III.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Interpellációra válaszadás
Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Varga Sándor interpellációjára adott válaszát elfogadja a szennyvíz bekötés utáni munkálatok
elvégzésével kapcsolatban.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Kelebiai Polgármesteri Hivatal
-értesülnekEgyebek
Maczkó József: A homokkal kapcsolatban a kivitelezővel felveszi a kapcsolatot. A vízelvezető
árok a Bajcsy.Zs utcában a kerékpárút építés befejezését követően lesz helyreállítva. Felvételek
alapján fog történni az eredeti állapot helyreállítása.
Varga Sándor: Az Emlékmű Bizottságnak van 96e Ft-ja a számláján. Mi legyen az összeggel?
Javasolja felemelni az emlékművet. A döntött rész csak egy csap tartja, a rögzítést is meg kellene
oldani.
Horváth Jenő: Meg kell emelni az emlékművet.
Maczkó József: A csupasz felületen egy bronz virág elhelyezéséről is szó volt.

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

kmft.
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Maczkó József
polgármester

Oltyánné Kozla Erika
jegyző
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