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Jegyzőkönyv
Készült: Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 12-én tartott üléséről.
Jelen vannak: Ábrahám János, Dr. Rigler László, Maczkó József,Varga Sándor (4 fő)
Valamennyi napirendi pont tárgyalásához megjelent:
Oltyánné Kozla Erika jegyző
Gillányiné Varga Laura jegyzőkönyvvezető
6. 7. napirendi pont tárgyalásához megjelent:
.Turi Mária intézményvezető
1. 2. napirendi pont tárgyalásához megjelent:
Budai Zoltán Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. kéviselője
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 a testület határozatképes, mivel 4 fő
képviselő jelen van. Kéri, hogy a képviselő-testületet, fogadja el a tájékoztatót.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a tájékoztatót elfogadja.
Maczkó József: Javasolja, a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a meghívóban szereplő
napirendeket az alábbi kiegészítéssel:
1. Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terv módosítása
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
napirendet fogadja el:

Napirend:
1. Rendelet alkotása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról
Előadó: Maczkó József
Polgármester
2. Szerződés megkötése a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-vel
Előadó: Maczkó József
Polgármester
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3. Közvilágítási üzemeltetési és karbantartási szerződés megkötése
Előadó: Maczkó József
Polgármester
4. Tanyagondnoki gépkocsi beszerzés közbeszerzési eljárást lezáró döntés
Előadó: Maczkó József
Polgármester
5. Kelebiai Településfejlesztési Egyesület megalakulása
Előadó: Maczkó József
Polgármester
6. Szent Erzsébet Otthonház Szakmai Programja
Előadó: Maczkó József
Polgármester
7. Szent Erzsébet Otthonház Szervezeti és Működési Szabályzata
Előadó: Maczkó József
Polgármester
8. Bácskai Becses Védjegy Védjegyszabályzatának elfogadása
Előadó: Maczkó József
Polgármester
9. Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terv módosítása
Előadó: Maczkó József
Polgármester
A napirendi pontok tárgyalása:
1. Rendelet alkotása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról
Előadó: Maczkó József
Polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi
Oltyánné Kozla Erika. Tájékoztatja a képviselő-testületet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Törvényességi észrevételéről, és az abban szereplő teljesítési határidőről. Elmondja továbbá, hogy a
kiküldött rendelet-tervezet a szakmai állásfoglalásoknak megfelelően készült, így 2015. január 1.
napjától bevezetésre kerülne a lakossági szemétszállítási díj. A várt OHÜ állásfoglalás nem érkezett
meg.
Maczkó József: A jól bevált, és mindeni megelégedésére szolgáló rendszert nem javasolja
megváltoztatni, ezért a rendelet tervezethet az alábbi módosító javaslatokat teszi:
- a tervezet 3.§ (2 ) bekezdésében kerüljön törlésre „ a közszolgáltatóval a közszolgáltatási
szerződést megkötni” mondatrész.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadja a módosító javaslatot:
- a tervezet 5.§ (1) bekezdésében kerüljön törlésre, szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadja a módosító javaslatot:
- a tervezet 6.§ helyébe az alábbiakat javasolja:
” 5.§.
(1) A helyi kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás keretében jogviszony a Közszolgáltató és
Kelebia Község Önkormányzata között jön létre
(2) Az írásbeli közszolgáltatási szerződés tartalmazza:
- a köszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásokat,
- a közszolgáltatási díj mértékét, a fizetési feltételeket,
- a közszolgáltató és az önkormányzat kötelességeit,
- a közszolgáltató felelősségbiztosításának rendszerét,
- a közszolgáltatási szerződés módosításának, megszűnésének eseteit.”
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadja a módosító javaslatot:
- a tervezet 7.§ szövegét javasolja módosítani az alábbi szövegezésre:
„7. §
A Közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatban személyes adatokat nem
kezel. “
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadja a módosító javaslatot:
- a tervezet 8. §. helyébe az alábbi szövegezést javasolja:
„ 8.§
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(1) „A települési hulladék elszállítása hetente 1 alkalommal reggel 6 óra és 16 óra között
történik, melyről a Közszolgáltató köteles a lakosságot tájékoztatni.
(2) A települési szilárd hulladékgyűjtő edényzetben, illetve zsákokban szabad elhelyzeni.”
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadja a módosító javaslatot:
- a tervezet 9.§. kivételét javasolja, szavazásra teszi fel javaslatát:
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadja a módosító javaslatot:
- a tervezet 10.§. nem javasolja elfogadni, helyette javasolja az alábbi elfogadását:
„6.§.
A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás elvégzése a lakosság részére díjmentesen történik.”
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadja a módosító javaslatot:
- a tervezett 11. §-t nem javasolja elfogadni, mert az nem értelmezhető az ingyenes szolgáltatás
esetén. Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadja a módosító javaslatot:
a tervezet 12.§ helyébe az alábbit javasolja elfogadni
„9.§.
(1) Ez a rendelet 2014. július 1. napján lép hatályba.
(2) Egyidejűleg hatályát veszti a 22/2009.(XII.18.) rendelet.”
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadja a módosító javaslatot:
Maczkó József: Az elfogadott módosító javaslatoknak megfelelően szavazásra teszi fel a rendelettervezetet.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
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az alábbi rendeletet alkotja:

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 35.§-ában, a 39.§.(2),(5)bekezdésében, a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Kelebia Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
10/2012.(08.10.) önkormányzati rendeletben biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi
és Gazdasági Bizottság, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
Törvény 48.§.(3)bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró az Alsó –Tisza - vidéki
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
I. Fejezet
A közszolgáltatással ellátott terület határai, a közszolgáltatás tartalma
1. §
(1) Kelebia Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az ingatlanhasználóknál
keletkező települési hulladék gyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn.
(2) A közszolgáltatás területi hatálya kiterjed Kelebia község közigazgatási területére (a
továbbiakban: közszolgáltatási terület).
(3) A közszolgáltatás tárgyi hatálya kiterjed az ingatlanhasználó ingatlanán keletkező, összegyűjtött
és a közszolgáltató részére átadott települési hulladékra.
(4) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó ingatlanán keletkező, a háztartási hulladékhoz hasonló
hulladék részét képező, elkülönítetten gyűjtött hulladékra akkor terjed ki a rendelet hatálya, ha a
gazdálkodó szervezet a hulladékról szóló törvény alapján a hulladék közszolgáltatónak történő
átadása útján gondoskodik.
(5) A közszolgáltatás tárgyi hatálya a (3) és (4) bekezdésben foglaltakon kívül kiterjed továbbá a
közszolgáltató által a közszolgáltatási területen elkülönítetten, gyűjtőszigeten gyűjtött települési
hulladékra.
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II. Fejezet
A közszolgáltató közszolgáltatással összefüggő jogai és kötelezettségei
2. §
(1) A települési szilárd hulladék gyűjtésével, szállításával, ártalommentes elhelyezésével
kapcsolatos feladatok ellátására a képviselő-testület a Csongrád Megyei Településtisztasági
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (6728 Szeged Városgazda sor 1., hulladégazdálkodási
közszolgáltatási engedély száma: 14/6866-12/2013, OHÜ minősítő okirat: A-082/2013.) köt
szerződést 2014. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig.
(2) A települési szilárd hulladék elhelyezése a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
kezelésében lévő Szeged Sándorfalvi úti Központi Hulladéklerakó Telepen -hrsz 0140/2- történik.
(3) A közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről és az abban bekövetkezett
változásokról – a változás bekövetkezte előtt – az ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni vagy
felhívás közzététele útján tájékoztatni. A települési hulladék begyűjtésének és elszállításának
rendjét (gyakoriság, útvonal és nap) – a keletkező hulladék mennyiségének figyelembevételével – a
közszolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlanhasználókat – változás esetén is – értesíteni.
(4) A közszolgáltató az (1) bekezdésben foglaltakról az ingatlanhasználókat a saját honlapján
keresztül is köteles tájékoztatni.
(5) A közszolgáltató kötelessége a közterületen, az önkormányzattal egyeztetett helyen kialakított
szelektív hulladékgyűjtő szigeteken lévő edényzet körjárattal történő ürítése, a szelektív hulladék
lehetőség szerinti hasznosítása, valamint a 2012. évi CLXXXV. törvénynek megfelelően a
lakossági szelektív hulladék gyűjtési rendszer kialakítása.
(6) A közszolgáltató nem vesz igénybe alvállalkozót.
(7) Amennyiben a hulladék begyűjtésére előre nem látható rendkívüli ok miatt az erre kijelölt napon
nem kerül sor, a közszolgáltató köteles az esetlegesen elmaradt szolgáltatást 24 órán belül, vagy az
akadály elhárulását követően haladéktalanul elvégezni.
(8) A Közszolgáltató köteles évente legalább egy alkalommal, az önkormányzat képviselőtestületével egyeztetett időpontban házhoz menő gyűjtésként lomtalanítást szervezni.
(9) A lomtalanítás idejéről a lakosságot a Közszolgáltató köteles hirdetmény útján tájékoztatni.
Az ingatlanhasználó közszolgáltatással összefüggő jogai és kötelezettségei
3. §
(1) Az ingatlanhasználó köteles a települési hulladék gyűjtése és tárolása során megfelelő
gondossággal eljárni, annak érdekében, hogy a települési hulladék mások életét, testi épségét,
egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, Kelebia község természetes és épített környezetét ne
szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.
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(2)Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe venni, az ingatlanán keletkező hulladékot
a közszolgáltató által e célra rendszeresített gyűjtőedényben gyűjteni, továbbá meghatározott
időközönként a közszolgáltatónak átadni.
(3) Az ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkező települési hulladékot, szelektív
hulladékot, háztartási mennyiségű veszélyes hulladékot, valamint a szervezett közszolgáltatásba
nem kerülő egyéb szilárd hulldékot (mezőgazdasági fólia, fanyesedék, építési törmelék,
lomhulladék) a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetett kelebiai lakossági
hulladék udvarba (Kelebia József A.u.) maga is elszállíthatja és ott díjmentesen elhelyezheti.
(4) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket az ingatlana területén belül köteles elhelyezni, illetve
tárolni. A gyűjtőedényeket közterületen csak a települési hulladék elszállítása céljából és csak a
közszolgáltató által megjelölt szállítási napot megelőző napon 18 órától helyezheti ki a közterületre.
A hulladék elszállítását követően még a szállítás napján köteles a gyűjtőedényt az ingatlanhasználó
az ingatlanára visszavinni.
(5) A települési hulladékot a gyűjtőedényben az ingatlanhasználó úgy köteles elhelyezni, hogy az a
gyűjtőedény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A
kihelyezett települési hulladék gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű-, és gyalogos forgalmat és
elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
4. §
(1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a települési hulladék gyűjtőedények tisztántartásáról,
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról.
(2) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényben a települési hulladékot köteles úgy elhelyezni, hogy az
ne tömörödjön, préselődjön össze, ne fagyjon bele a gyűjtőedénybe, illetve ne akadályozza, vagy
tegye lehetetlenné a gyűjtőedény ürítését. A közszolgáltató felhívására az ingatlanhasználó köteles a
gyűjtőedényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.
(3) Tilos az ingatlanhasználónak a gyűjtőedénybe veszélyes hulladékot, folyékony, mérgező, tűz- és
robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet, ürüléket vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely
veszélyeztetheti a hulladék gyűjtését, szállítását, ürítését végző, vagy más személyek életét és testi
épségét, egészségét.
(4) A (3)bekezdésen túl a gyűjtőedényben nem helyezhető el:
a.) építési bontási hulladék,
b.) zöld hulladék.
(5) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana
egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy
fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon
folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett egyéb hulladéktól elkülönítetten gyűjteni.
(6) Az ingatlanhasználó köteles a tevékenysége során keletkező veszélyes hulladékokat a települési
hulladékától és a biohulladékától külön gyűjteni és azt a hulladékgyűjtő udvarra szállítani.
A hulladékgazdálkodási szerződés egyes tartalmi elemei
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5.§.
(1) A helyi kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás keretében jogviszony a Közszolgáltató és
Kelebia Község Önkormányzata között jön létre
(2) Az írásbeli közszolgáltatási szerződés tartalmazza:
- a köszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásokat,
- a közszolgáltatási díj mértékét, a fizetési feltételeket,
- a közszolgáltató és az önkormányzat kötelességeit,
- a közszolgáltató felelősségbiztosításának rendszerét,
- a közszolgáltatási szerződés módosításának, megszűnésének eseteit.

A közszolgáltatás díja
6.§.
A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás elvégzése a lakosság részére díjmentesen történik.

A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések
7. §
A Közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatban személyes adatokat nem
kezel.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
8.§.
(3) A települési hulladék elszállítása hetente 1 alkalommal reggel 6 óra és 16 óra között
történik, melyről a Közszolgáltató köteles a lakosságot tájékoztatni.
(4) A települési szilárd hulladékgyűjtő edényzetben, illetve zsákokban szabad elhelyzeni.
III. Fejezet
Záró rendelkezések
9.§.
(1) Ez a rendelet 2014. július 1. napján lép hatályba.
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(2) Egyidejűleg hatályát veszti a 22/2009.(XII.18.) rendelet.

Maczkó József

Oltyánné Kozla Erika

polgármester

jegyző

2. Szerződés megkötése a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-vel
Előadó: Maczkó József
Polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Maczkó József: A kiküldött szerződés tervezet nem pontos. Keverednek benne azok a feltételek
amelyek szerint az önkormányzat fizeti a díjat, valamint azok a feltélek, ami szerint a lakosság a
díjfizető.
Budai Zoltán: A szerződés tervezetet Ő is átnézte és valóban keverednek benne a fogalmak.
Átdolgozásáról gondoskodik és újból elküldi az Önkormányzatnak.
Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben szereplő szerződéstervezete ne fogadja el. Kerüljön visszaküldésre, és az átdolgozás után hatalmazza fel a képviselőtestület az aláírásra.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
98/2014.(VI.12.) sz. képviselő-testületi határozat
A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-vel szerződés megkötéséről
Kelebia Község Önkormányzat képviselő-testülete
1.
Az írásbeli előterjesztésben szereplő közszolgáltatási szerződést a Csongrád Megyei
Településtisztasági Nonprofit Kft-vel nem fogadja el.
Felkéri a szolgáltatót a szerződés átdolgozására.
2.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a települési szilárd hulladék gyűjtésére
ártalmatlanítására és elszállítására vonatkozó közszolgáltatót szerződést az átdolgozást
követően aláírja.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: polgármester
Erről: valamennyi képviselő, helyben
Kelebiai Polgármesteri Hivatal
10

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft 6728 Szeged, Községgazda sor 1.
-é r t e s ü l n e kBudai Zoltán elhagyja a termet.
3. Közvilágítási üzemeltetési és karbantartási szerződés megkötése
Előadó: Maczkó József
Polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Maczkó József: Elmondja, hogy a fenti tárgyban kötött szerződés 2014. június hónapban lejár az
előterjesztésben az ár egy picivel olcsóbb és a lámpatestcserék is benne vannak.
Varga Sándor: Véleménye szerint a ledes világítás a szolgáltatónak a legjobb, viszont nincs
szakmailag alátámasztva a hatékonysága.
Maczkó József: Sok nagyvárosban utcák vannak megvilágítva a ledes világításokkal, a pályázat
adta lehetőségeknek megfelelően.
Szavazásra teszi fel, hogy az előterjesztésben szereplő ajánlati lapnak megfelelően a polgármester
kössön szerződést az EDF DÉMÁSZ Zrt-vel.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
99/2014.(VI.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Szerződés megkötése közvilágítási üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátásra az EDF
DÉMÁSZ Zrt-vel
Kelebia Község Önkormányzat képviselő-testülete
1. Az előterjesztésnek megfelelően szerződést köt a közvilágítási üzemeltetési és karbantartási
feladatok ellátásra az EDF DÉMÁSZ Zrt-vel.
2. A szerződés megkötésével megbízza a polgármestert.
Felelős: Maczkó József polgármester
Erről: valamennyi képviselő, helyben
Kelebiai Polgármesteri Hivatal
EDF DÉMÁSZ Zrt 6720 Szeged, Klauzál tér 9.
-é r t e s ü l n e k4. Tanyagondnoki gépkocsi beszerzés közbeszerzési eljárást lezáró döntés
Előadó: Maczkó József
Polgármester
Maczkó József: Lebonyolításra került a közbeszerzési eljárás a tanyagondnoki gépjármű cseréjének
tekintetében, ismerteti az autó legfontosabb adatait és a bíráló bizottsági jegyzőkönyvet, mely a
jegyzőkönyv mellékletét képezi. A jogszabály meghatározza a típust, ettől eltérni nem lehet.
Egyetlen árajánlat érkezett az AUTÓCENT Kft-től, 10.600.000 Ft+áfa összegben. A testület
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meghatározta a ford eladási árát, véleményem szerint a sportkörnek nagy szüksége lenne az autóra,
illetve a faluban maradna, holnap ez ügyben megbeszélést folytatok.
Szavazásra teszi fel az Autócent Kft ajánlatát.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
92/2014.(VI.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Tanyagondnoki gépjármű beszerzés közbeszerzési eljárást lezáró döntés
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. A Bíráló Bizottság javaslatának megfelelően eredményesnek nyilvánítja a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal által 8657220893 azonosítási számon nyilvántartott „9 személyes gépjármű
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárást.
2. Elfogadja a legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot, melyet az Autócent Kft (6230
Soltvadkert, Kossuth u. 112. sz.) tett nettó 10.600.000 Ft összegben.
3. Szerződést köt az Autócent Kft-vel a gépjármű megvásárlása tárgyában.
4. Megbízza a polgármestert a szerződés aláírásával.
Felelős: Maczkó József polgármester
Erről: valamennyi képviselő, helyben
Kelebiai Polgármesteri Hivatal
Autócent Kft. Soltvadkert Kossuth u. 112.
-é r t e s ü l n e k5. Kelebiai Településfejlesztési Egyesület megalakulása
Előadó: Maczkó József
Polgármester
Maczkó József: Kelebiai Településfejlesztési Egyesületet alakítottak kelebiai és kelebiáról
elszármazott fiatalok azzal a szándékkal, hogy tenni szeretnének Kelebiáért. Alapító tagok között
van Bagó Zoltán, Tóth László Börcsök Zsuzsanna és még sokan mások. A helyi újságban be fognak
mutatkozni, lehet hozzájuk csatlakozni, a tagok egymás között felosztották a feladatokat. Ez egy
jószándékú kezdeményezés, az Ifjusági Egyesület működésével nem ellentétes. Engedélyezési
eljárásuk folyamatban van, a székhelyük a Sántha Márta Művelődési Ház és Könyvtár lenne, ehhez
azonban szükségük van testületi döntésre.
Szavazásra teszi fel javaslatát, hogy a képviselő- testület hozzájárul ahhoz, hogy a Kelebiai
Településfejlesztési Egyesület székhelye a Sántha Márta Művelődési Ház és Könyvtár 6423
Kelebia, József A. u. 91. legyen, és a szerződés megkötésével megbízza a polgármestert.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
93/2014.(VI.12.) sz. képviselő-testületi határozat
A Kelebiai Településfejlesztési Egyesület székhely bejegyzéséről
Kelebia Község Önkormányzat képviselő-testülete
1. Hozzájárul, hogy a Kelebiai Településfejlesztési Egyesület székhelye a Sántha Márta
Művelődési Ház és Könyvtár 6423 Kelebia, József A. u. 91. kerüljön bejegyzésre
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2. A szerződés megkötésével megbízza a polgármestert.
Felelős: polgármester
Erről: valamennyi képviselő, helyben
Kelebiai Polgármesteri Hivatal
Kelebiai Településfejlesztési Egyesület Kelebia, József A. u. 91.
-é r t e s ü l n e k6. Szent Erzsébet Otthonház Szakmai Programja
Előadó: Maczkó József
Polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi
Maczkó József: Köszönti Turi Mária intézményvezetőt. Megkérdezi van-e kiegészíteni valója?
Turi Mária: Nincs kiegészítenivalója.
Dr. Rigler László: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és javasolja a testületnek
az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadásra
Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatát
elfogadni.
Szavazásra teszi fel a javaslatát:
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
94/2014.(VI.12.) sz. képviselő-testületi. határozat
Szt. Erzsébet Otthonház Szakmai Programjának jóváhagyása
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Az írásbeli előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja a Szt. Erzsébet Otthonház Szakmai Programját.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal Kelebia
Szt. Erzsébet Otthonház Kelebia
-értesülnek-

7. Szent Erzsébet Otthonház Szervezeti és Működési Szabályzata
Előadó: Maczkó József
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Polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi
Maczkó József: MegkérdeziTuri Mári intézményvezetőt van-e kiegészíteni valója?
Turi Mária: Nincs kiegészítenivalója.
Dr. Rigler László: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és javasolja a testületnek
az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadásra
Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatát
elfogadni.
Szavazásra teszi fel a javaslatát:
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
95/2014.(VI.12.) sz. képviselő-testületi. határozat
Szt. Erzsébet Otthonház Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Az írásbeli előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja a Szt. Erzsébet Otthonház Szervezeti és
Működési Szabályzatát.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal Kelebia
Szt. Erzsébet Otthonház Kelebia
-értesülnekTuri Mária elhagyja a termet.
8. Bácskai Becses Védjegy Védjegyszabályzatának elfogadása
Előadó: Maczkó József
Polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi
Maczkó József: A piacterünk átadásra került, a tompai nap nagyon jól sikerült, pályázat miatt
szükséges a döntés, jelenleg Tompa a védjegy tulajdonosa, később Kelebiához fog kerülni.
Hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az előterjesztésnek megfelelően Tompa Város
Önkormányzata BÁCSKAI BECSES VÉDJEGY Védjegyszabályzatát.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
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az alábbi határozatot hozza:
96/2014.(VI.12.) sz. kt. határozat
BÁCSKAI BECSES VÉDJEGY Védjegyszabályzatának elfogadásáról
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Az írásbeli előterjesztésnek megfelelően elfogadja
Védjegyszabályzatát

a

BÁCSKAI BECSES

VÉDJEGY

Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal Kelebia
Tompa Város Önkormányzata 6422 Tompa, Szabadság tér 3.
-értesülnek9. Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének módosítása
Előadó: Maczkó József
Polgármester
Maczkó József: Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét javasolja kiegészíteni az
enegetikai pályázatnak megfeleően az épületek felújítására vonatkozóan az alábbiak szerint:
Nemzeti értékhatárt elérő hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljrások
a.)
Vállalkozási szerződés a Kelebiai Szent Erzsébet Otthonház energetikai felújítása
tárgyában.
b.)
Vállalkozási szerződés a Kelebiai Gézengúz Óvoda energetikai felújítása tárgyában.
c.)
Vállalkozási szerződés Kelebia Községi Önkormányzat Napköziotthonos Konyha
energetikai felújítás tárgyában.
d.)
Vállalkozási szerződés a Kelebia Farkas László Általános Iskola és tornaterem
energetikai felújítás tárgyában.
Az eljárások megindításának időpontja 2014. június hó.
Hozzászólás hiányában javaslatát szavazásra teszi fel
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
97/2014.(VI.12.) sz. kt. határozat
Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének módosításáról
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2.
Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint egészíti ki:
Nemzeti értékhatárt elérő hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljrások
a.) Vállalkozási szerződés a Kelebiai Szent Erzsébet Otthonház energetikai felújítása
tárgyában.
b.) Vállalkozási szerződés a Kelebiai Gézengúz Óvoda energetikai felújítása tárgyában.
c.) Vállalkozási szerződés Kelebia Községi Önkormányzat Napköziotthonos Konyha
energetikai felújítás tárgyában.
d.) Vállalkozási szerződés a Kelebia Farkas László Általános Iskola és tornaterem
energetikai felújítás tárgyában.
Az eljárások megindításának időpontja 2014. június hó.
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2.
Felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési elárások lefolytatásáról, a közbeszerzési
terv nyilvánosságának biztosításáról gondoskodjon.
Határidő: 2014. 06.30
Felelős: Maczkó József polgármester
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal Kelebia
-értesülnek-

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

kmft.

Maczkó József
polgármester

Oltyánné Kozla Erika
jegyző
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