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Jegyzőkönyv
Készült: Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 20-án tartott
alakuló üléséről.
Jelen vannak: Maczkó József, Varga Sándor, Molnár László, Ábrahám János, dr. Rigler
László, Horváth Jenő, Szűcs József (7 fő)
Valamennyi napirendi pont tárgyalásához megjelent:
Oltyánné Kozla Erika jegyző
Paprika Brigitta jegyzőkönyvvezető
Kumich László HVB elnök
Portényi Noémi
Iván Éva
Molnár Zoltán
Szegedi Szabolcs

Maczkó József polgármester: Köszönti a megjelenteket. Reméli hatékony és értékes
időszak előtt állnak. Köszöni a Választási Bizottság munkáját, és köszöni az indulóknak a
pozitív választási hangulatot. Felkéri Kumich Lászlót a HVB elnökét, hogy az ülést nyissa
meg, és ismertesse a választások végleges eredményét.
Kumich László HVB elnök: Köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a választás szépen,
rendbontás nélkül zajlott le, minden tiszta és törvényes volt. Egyik körzetben sem volt
rendkívüli esemény. Este 19 órakor lezárult a szavazás. Kívánja, hogy a választott képviselők
meg tudják valósítani azt, amire elköteleződtek, amit ígértek.
A polgármester választáson Maczkó József indult. 665 érvényes szavazattal Maczkó Józsefet
választották meg ismét Kelebia Község polgármesterévé.
Elmondja, hogy a képviselő választás eredménye kapcsán a testületbe

Dr. Rigler László
Ábrahám János
Horváth Jenő
Varga Sándor
Szűcs József
Molnár László

499
436
376
361
330
279

jutottak be.
Felkéri a megválasztott képviselőket, hogy az esküt tegyék le.
A képviselő-testület tagjai az alábbi szövegű esküt teszik:
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is
megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Kelebia fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Kumich László HVB elnök: Megkéri a polgármestert, hogy az esküt tegye le.
Maczkó József polgármester az alábbi szövegű esküt teszi:
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, a
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Kelebia község fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Átadja a polgármester és a képviselő-testületi tagok részére a megbízóleveleket.
Kumich László HVB elnök: Tájékoztatja a képviselőket és a jelenlévőket a választásokon
indulók eredményeiről:
Molnár Zoltán
266
Iván Éva
239
Balogh Szabó Béla
228
Rómics Zsolt
135
Kiri Zsolt
131
Hegedűs Endre
129
Kollár Norbert
99
szavazatot kapott.
A polgárok szeretik a biztonságot és a folytonosságot, erre szavaztak. Sok sikert és jó munkát
kíván a képviselő-testületnek.

Maczkó József polgármester: Megköszöni a HVB elnökének beszámolóját. Köszönti a
képviselő-testületi tagokat.
Javasolja, hogy a képviselő-testület az írásbeli meghívóban szereplő napirendi pontokat az
alábbi kiegészítéssel fogadja el:
12. Rendelet alkotása a felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról szóló
rendelet módosításáról
Szavazásra teszi fel javaslatát.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi napirendet fogadja el:

Napirend:
1. Alpolgármester választása, eskütétele.
Előadó: Maczkó József polgármester
2. Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása.
Előadó: alpolgármester
3. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Előadó: Maczkó József polgármester
4. Rendelet alkotása a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról
Előadó: Maczkó József polgármester
5. Bizottságok elnökeinek, tagjainak megválasztása.
Előadó: Maczkó József polgármester
6. Tanácsnok választás.
Előadó: Maczkó József polgármester
7. Tájékoztatás az összeférhetetlenségi szabályokról.
Előadó: Oltyánné Kozla Erika jegyző
8. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos tájékoztatás.
Előadó: Oltyánné Kozla Erika jegyző
9. Felkérés a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára.
Előadó: Maczkó József polgármester
10. Polgármesteri program ismertetése.
Előadó: Maczkó József polgármester
11. Rendelet alkotása a felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról
szóló rendelet módosításáról
Előadó: Maczkó József polgármester

A napirendi pontok tárgyalása:
1) Alpolgármester megválasztása eskütétele.
Előadó: Maczkó József
polgármester
Maczkó József polgármester: Az alpolgármestert a képviselő-testület a polgármester
javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel választja meg. A titkos szavazás
lebonyolítására felkéri Szűcs József, Varga Sándor és Molnár Lászlót képviselőket.
Alpolgármesternek Ábrahám János képviselőt javasolja, az előzetes egyeztetések alapján.
Megkéri a jelöltet, nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy vállalja-e a jelölést és hozzájárul-e
ahhoz, hogy személyükről nyílt ülésen tárgyaljanak.
Ábrahám János alpolgármester: Vállalja a jelölést és hozzájárul ahhoz, hogy személyéről
nyílt ülésen tárgyaljanak. Bejelenti személyes érintettségét.
Maczkó József polgármester: Javasolja képviselő-testületnek, hogy Ábrahám Jánost zárja ki
a szavazásból. Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:
154/2014. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Ábrahám János kizárása a szavazásból
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő - testülete
Kizárja Ábrahám János képviselőt a szavazásból az Mötv. 49.§.(1)bekezdésben foglalt
személyes érintettség miatt.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Ábrahám János
- értesülnek TITKOS SZAVAZÁS
Az alpolgármester titkos szavazással történő megválasztásáról készült jegyzőkönyv e
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szűcs József képviselő: A titkos szavazás lebonyolítása után elmondja, hogy a képviselők 6
igen szavazattal megválasztották Ábrahám Jánost alpolgármesternek.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
155/2014. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Az alpolgármester megválasztása.
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a képviselő - testület megbízatásának időtartamára Ábrahám Jánost alpolgármesternek
választja meg. Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Ábrahám János
- értesülnek Maczkó József polgármester: Felkéri Ábrahám Jánost eskütételre.
Ábrahám János az alábbi szövegű esküt teszi:
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, a
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Kelebia község fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

2.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Ábrahám János
alpolgármester
Ábrahám János alpolgármester: Átadja a szót Oltyánné Kozla Erika jegyzőnek.
Oltyánné Kozla Erika jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet az Mötv. 71.§-ban foglalt
hatályos rendelkezéseiről. Ennek megfelelően számszerűen a polgármester illetményét a
törvény bruttó 448.727,- Ft-ban, költségtérítését bruttó havi 67.309,- Ft-ban határozza meg.
Maczkó József polgármester: Bejelenti személyes érintettségét.
Ábrahám János alpolgármester: Javasolja Maczkó József polgármester kizárását a
szavazásból. Szavazásra teszi fel javaslatát.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:
156/2014. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Maczkó József kizárása a szavazásból
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kizárja Maczkó József polgármestert a szavazásból az Mötv. 49.§.(1) bekezdésben foglalt
személyes érintettség miatt.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Maczkó József
- értesülnek Ábrahám János alpolgármester: Javasolja, hogy Maczkó József polgármester illetménye
havi bruttó 448.727,- Ft, költségtérítése havi bruttó 67.309,- Ft összegben kerüljön
megállapításra.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
157/2014. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Maczkó József polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
megállapítása
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Maczkó József polgármester részére havi bruttó 448.727,- Ft illetményt és bruttó 67.309,Ft/hó költségtérítést állapít meg.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Maczkó József
Kelebiai Polgármesteri Hivatal
Magyar Államkincstár
-értesülnek3.) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Előadó: Maczkó József
polgármester
Maczkó József polgármester: Átadja a szót Oltyánné Kozla Erikának.

Oltyánné Kozla Erika jegyző: Ismerteti az Mötv 80.§-ban foglalt szabályokat, amely
meghatározza a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját, ami minimum 157.054;Ft/hó. Az alpolgármester lemondhat ennek egy részéről, vagy egészéről.
Ábrahám János alpolgármester: Figyelemmel az elmúlt időszak tiszteletdíjának összegére,
lemond a törvény által biztosított összegből havi bruttó 47.054,- Ft-ról. Kéri, hogy a
képviselő-testület tiszteletdíját 110.000,- Ft/hó összegben állapítsa meg.
Ábrahám János alpolgármester: Bejelenti személyes érintettségét.
Maczkó József polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Ábrahám János
alpolgármestert zárja ki a szavazásból. Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:
158/2014. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Ábrahám János alpolgármester kizárása a szavazásból
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kizárja Ábrahám János alpolgármestert a szavazásból az Mötv. 49.§.(1)bekezdésben foglalt
személyes érintettség miatt.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Ábrahám János
-értesülnekMaczkó József polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület Ábrahám János
alpolgármester tiszteletdíját 110.000,-Ft/hó (bruttó) összegben határozza meg. Szavazásra
teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
159/2014. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Ábrahám János alpolgármester tiszteletdíját 110.000,-Ft/hó (bruttó) összegben határozza meg
2014. október 13. napjától.

Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Ábrahám János
Magyar Államkincstár
- értesülnek 4.) Rendelet alkotása a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról
Előadó: Maczkó József polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Maczkó József: Elmondja, hogy az előzetes megbeszélések alapján egy új bizottságot hoznak
létre: a Sportfejlesztési és Ifjúságpolitikai Bizottságot. És módosítják a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság nevét Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságra, és az Oktatási,
Kulturális és Egészségügyi Bizottság nevét is Oktatási és Kulturális Bizottságra. Javasolja a
képviselő-testületnek az említett módosításokkal fogadják el a rendelet tervezetet.
Szavazásra teszi fel a javaslatát:
A képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:
Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2014.(X.21.) rendelete
A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatának módosításáról.
Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 41.§.(4)bekezdésében, 44-45.§-ában, 48.§. (2)-(4)
bekezdésében, 49.§.(2)bekezdésében,
50.§-ában, 51.§.(2)bekezdésében, 53-§. (1)(3)bekezdésében, 57.§.(1)-(2) bekezdésében, 59.§.(2)bekezdésében, 62.§.(1)bekezdésében,
68.§. (2)-(3)bekezdésében, 82.§.(3)bekezdésében, 84.§.(2)bekezdésében, 120.§.(1)bek.
d.)pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013.(IV.5.)
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§.
A rendelet 31.§.(1)bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„31.§. (1) A képviselő-testület a következő bizottságokat hozza létre:
Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság,
Ügyrendi Bizottság,

-

Szociális és Egészségügyi Bizottság,
Oktatási, Kulturális Bizottság,
Sportfejlesztési és Ifjúságpolitikai Bizottság.”
2.§.

Ez a rendelet 2014. október 20. napján hatályba.
Maczkó József sk.
polgármester

Oltyánné Kozla Erika sk.
jegyző

5.) Bizottságok elnökeinek, tagjainak megválasztása.
Előadó: Maczkó József polgármester
Maczkó József polgármester: Ismerteti az Ügyrendi bizottságba javasolt tagok névsorát:
Az Ügyrendi Bizottság elnökének Szűcs Józsefet,
az Ügyrendi Bizottság tagjának Varga Sándort,
az Ügyrendi Bizottság tagjának Molnár Lászlót,
az Ügyrendi Bizottság külső tagjának Molnár Zoltánt javasolja.
Szavazásra teszi fel egyenként a jelöltek nevét, és kéri, nyilatkozzanak arra vonatkozóan,
hogy vállalják-e a jelölést, és hozzájárulnak-e ahhoz, hogy személyükről nyílt ülésen
tárgyaljanak.
Maczkó József polgármester: Az Ügyrendi Bizottság elnökének Szűcs Józsefet javasolja.
Szűcs József képviselő: Vállalja a jelölést és hozzájárul ahhoz, hogy személyéről nyílt ülésen
tárgyaljanak, bejelenti személyes érintettségét.
Maczkó József polgármester: Javasolja képviselő-testületnek, hogy Szűcs Józsefet zárja ki a
szavazásból.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:
160/2014. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Szűcs József kizárása a szavazásból
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő - testülete
Kizárja Szűcs József képviselőt a szavazásból az Mötv. 49.§.(1)bekezdésben foglalt
személyes érintettség miatt.

Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Szűcs József
- értesülnek -

Maczkó József polgármester: Az Ügyrendi Bizottság elnökének személyére vonatkozó
javaslatát szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
161/2014. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Az Ügyrendi Bizottság elnöknek megválasztása.
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő - testülete
az Ügyrendi Bizottság elnökének Szűcs József képviselőt választja meg.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Szűcs József
- értesülnek -

Maczkó József polgármester: A testületi tagok közül Varga Sándort javasolja az Ügyrendi
Bizottságba.
Varga Sándor képviselő: Vállalja a jelölést és hozzájárul ahhoz, hogy személyéről nyílt
ülésen tárgyaljanak. Bejelenti személyes érintettségét.
Maczkó József polgármester: Javasolja képviselő-testületnek, hogy Varga Sándort zárja ki a
szavazásból. Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:
162/2014. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Varga Sándort kizárása a szavazásból
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő - testülete
Kizárja Varga Sándor képviselőt a szavazásból az Mötv. 49.§.(1)bekezdésben foglalt
személyes érintettség miatt.

Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Varga Sándor
- értesülnek Maczkó József polgármester: Az Ügyrendi Bizottság tagjának személyére vonatkozó
javaslatát szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
163/2014. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Az Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása.
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
az Ügyrendi Bizottság tagjának Varga Sándor képviselőt választja meg.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Varga Sándor
- értesülnek Maczkó József polgármester: A testületi tagok közül Molnár Lászlót javasolja az Ügyrendi
Bizottságba.
Molnár László képviselő: Vállalja a jelölést és hozzájárul ahhoz, hogy személyéről nyílt
ülésen tárgyaljanak. Bejelenti személyes érintettségét.
Maczkó József polgármester: Javasolja képviselő-testületnek, hogy Molnár Lászlót zárja ki
a szavazásból. Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:
164/2014. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Molnár László kizárása a szavazásból
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő - testülete
Kizárja Molnár László képviselőt a szavazásból az Mötv. 49.§.(1)bekezdésben foglalt
személyes érintettség miatt.

Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Molnár László
- értesülnek Maczkó József polgármester: Az Ügyrendi Bizottság tagjának személyére vonatkozó
javaslatát szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
165/2014. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Az Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása.
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
az Ügyrendi Bizottság tagjának Molnár László képviselőt választja meg.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Molnár László
- értesülnek Maczkó József polgármester: Az Ügyrendi Bizottság külső tagjának javasolja Molnár
Zoltánt.
Molnár Zoltán bizottsági tag: Vállalja a jelölést és hozzájárul ahhoz, hogy személyéről nyílt
ülésen tárgyaljanak.
Maczkó József polgármester: Az Ügyrendi Bizottság külső tagjának személyére vonatkozó
javaslatát szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
166/2014. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Az Ügyrendi Bizottság külsős tagjának megválasztása.
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
az Ügyrendi Bizottság külsős tagjának Molnár Zoltán Kelebia Deák F u 61. szám alatti lakost
választja meg.

Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Molnár Zoltán
- értesülnek Maczkó József polgármester: Az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökének Horváth Jenő
képviselőt javasolja.
Horváth Jenő képviselő: Elfogadja a jelölést és bejelenti személyes érintettségét.
Maczkó József polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a képviselőt zárja ki a
szavazásból. Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:
167/2014. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Horváth Jenő kizárása a szavazásból
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kizárja a szavazásból Horváth Jenő képviselőt az Mötv. 49.§.(1)bekezdésben foglalt
személyes érintettség miatt.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Horváth Jenő
- értesülnek Maczkó József polgármester: Az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökének személyére
vonatkozó javaslatát szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
168/2014. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökének megválasztása.
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökének Horváth Jenő képviselőt választja meg.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Kelebia község lakossága
- értesülnek -

Maczkó József polgármester: A Oktatási és Kulturális Bizottság tagjának Molnár László
képviselőt javasolja.
Molnár László képviselő: Elfogadja a jelölést és bejelenti személyes érintettségét.
Maczkó József polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a képviselőt zárja ki a
szavazásból.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:
169/2014. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Molnár László kizárása a szavazásból
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kizárja a szavazásból Molnár László képviselőt az Mötv. 49.§.(1)bekezdésben foglalt
személyes érintettség miatt.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Molnár László
- értesülnek Maczkó József polgármester: Az Oktatási és Kulturális Bizottság tagjának személyére
vonatkozó javaslatát szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
170/2014 (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Az Oktatási és Kulturális Bizottság tagjának megválasztása.
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
az Oktatási és Kulturális Bizottság tagjának Molnár László képviselőt választja meg.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Molnár László
- értesülnek -

Maczkó József polgármester: A Oktatási és Kulturális Bizottság tagjának Szűcs József
képviselőt javasolja.
Szűcs József képviselő: Elfogadja a jelölést és bejelenti személyes érintettségét.
Maczkó József polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy zárja ki a képviselőt a
szavazásból. Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:
171/2014. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Szűcs József kizárása a szavazásból
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kizárja a szavazásból Szűcs József képviselőt az Mötv. 49.§.(1)bekezdésben foglalt
személyes érintettség miatt.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Szűcs József
- értesülnek Maczkó József polgármester: Az Oktatási és Kulturális Bizottság tagjának személyére
vonatkozó javaslatát szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
172/2014. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Az Oktatási és Kulturális Bizottság tagjának megválasztása.
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
az Oktatási és Kulturális Bizottság tagjának Szűcs József képviselőt választja meg.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Szűcs József
- értesülnek Maczkó József polgármester: Az Oktatási és Kulturális Bizottság külsős tagjának Balogh
Szabó Bélát javasolja, aki szóban nyilatkozott, hogy vállalja a jelölést. Szavazásra teszi fel
javaslatát.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
173/2014. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Az Oktatási és Kulturális Bizottság külsős tagjának megválasztása.
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
az Oktatási és Kulturális Bizottság külsős tagjának Balogh Szabó Béla Kelebia Kossuth L. u.
51 szám alatti lakost választja meg.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Balogh Szabó Béla
- értesülnek –
Maczkó József polgármester: A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
elnökének Varga Sándor képviselőt, tagnak, Horváth Jenőt, Dr. Rigler Lászlót, Szűcs Józsefet
és Molnár Lászlót javasolja.
A jelöltek elfogadják a jelölést és bejelentik személyes érintettségüket.
Maczkó József polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Varga Sándor
képviselőt zárja ki a szavazásból.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:
174/2014. (X.20.) sz. képviselő - testületi határozat
Varga Sándor képviselő kizárása a szavazásból
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kizárja Varga Sándor képviselőt a szavazásból az Mötv. 49.§.(1)bekezdésben foglalt
személyes érintettség miatt.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Varga Sándor
- értesülnek Maczkó József polgármester: A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
elnökének személyére vonatkozó javaslatát szavazásra teszi fel.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

175/2014. (X.20.) sz. képviselő - testületi határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöknek megválasztása.
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnökének Varga Sándor képviselőt
választja meg.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Varga Sándor
- értesülnek –
Maczkó József polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Molnár László
képviselőt zárja ki a szavazásból.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:

176/2014. (X.20.) sz. képviselő - testületi határozat
Molnár László képviselő kizárása a szavazásból
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kizárja Molnár László képviselőt a szavazásból az Mötv. 49.§.(1)bekezdésben foglalt
személyes érintettség miatt.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Molnár László
- értesülnek Maczkó József polgármester: A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
tagjának Molnár László képviselőt javasolja.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat l és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

177/2014. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagjának megválasztása.
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő - testülete
a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagjának Molnár László képviselőt
választja meg.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Molnár László
- értesülnek Maczkó József polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Horváth Jenő
képviselőt zárja ki a szavazásból.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:
178/2014. (X.20.) sz. képviselő - testületi határozat
Horváth Jenő képviselő kizárása a szavazásból
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kizárja Horváth Jenő képviselőt a szavazásból az Mötv. 49.§.(1)bekezdésben foglalt
személyes érintettség miatt.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Horváth Jenő
- értesülnek Maczkó József polgármester: A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
tagjának Horváth Jenő képviselőt javasolja.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
179/2014. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagjának megválasztása.
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő - testülete
a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagjának Horváth Jenő képviselőt
választja meg.

Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Horváth Jenő
- értesülnek Maczkó József polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Dr. Rigler László
képviselőt zárja ki a szavazásból.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:

180/2014. (X.20.) sz. képviselő - testületi határozat
Dr. Rigler László képviselő kizárása a szavazásból
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kizárja Dr Rigler László képviselőt a szavazásból az Mötv. 49.§.(1)bekezdésben foglalt
személyes érintettség miatt.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Dr. Rigler László
- értesülnek Maczkó József polgármester: A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
tagjának Dr. Rigler László képviselőt javasolja.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat lés tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

181/2014. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagjának megválasztása.
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő - testülete
a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagjának Dr. Rigler László képviselőt
választja meg.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Dr. Rigler László
- értesülnek -

Maczkó József polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Szűcs József
képviselőt zárja ki a szavazásból.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:
182/2014. (X.20.) sz. képviselő - testületi határozat
Szűcs József képviselő kizárása a szavazásból
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kizárja Szűcs József képviselőt a szavazásból az Mötv. 49.§.(1)bekezdésben foglalt
személyes érintettség miatt.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Szűcs József
- értesülnek Maczkó József polgármester: A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
tagjának Szűcs József képviselőt javasolja.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat l és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
183/2014. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagjának megválasztása.
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő - testülete
a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagjának Szűcs József képviselőt
választja meg.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Szűcs József
- értesülnek Maczkó József polgármester: A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
külsős tagjának Szegedi Szabolcsot javasolja, aki szóban nyilatkozott, hogy vállalja a jelölést.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

184/2014. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság külsős tagjának megválasztása.
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő - testülete
a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság külsős tagjának Szegedi Szabolcs
Kelebia Pacsirta u 13. szám alatti lakost választja meg.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Szegedi Szabolcs
- értesülnek Maczkó József polgármester: A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
másik külsős tagjának megválasztására később kerül sor.

Maczkó József polgármester: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének dr. Rigler
László képviselőt javasolja.
Dr. Rigler László képviselő: Elfogadja a jelölést és bejelenti személyes érintettségét.
Maczkó József polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy zárja ki a szavazásból
a képviselőt. Szavazásra teszi fel javaslatát
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:
185/2014. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Dr. Rigler László kizárása a szavazásból
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kizárja a szavazásból Dr. Rigler László képviselőt az Mötv. 49.§.(1)bekezdésben foglalt
személyes érintettség miatt.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Dr. Rigler László
- értesülnek Maczkó József polgármester: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének személyére
vonatkozó javaslatát szavazásra teszi fel.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
186/2014. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének
megválasztása.
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének Dr. Rigler László képviselőt választja
meg.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Dr. Rigler László
- értesülnek Maczkó József polgármester: A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának Varga Sándor
képviselőt javasolja.
Varga Sándor képviselő: Elfogadja a jelölést és bejelenti személyes érintettségét.
Maczkó József polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy zárja ki a képviselőt a
szavazásból. Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:
187/2014. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Varga Sándor kizárása a szavazásból
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kizárja a szavazásból Varga Sándor képviselőt az Mötv. 49.§.(1)bekezdésben foglalt
személyes érintettség miatt.

Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Varga Sándor
- értesülnek Maczkó József polgármester: A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának személyére
vonatkozó javaslatát szavazásra teszi fel.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
188/2014. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának
megválasztása.
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának Varga Sándor képviselőt választja meg.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Varga Sándor
- értesülnek Maczkó József polgármester: A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának Horváth Jenő
képviselőt javasolja.
Horváth Jenő képviselő: Elfogadja a jelölést és bejelenti személyes érintettségét.
Maczkó József polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy zárja ki a képviselőt a
szavazásból. Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:
189/2014. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Horváth Jenő kizárása a szavazásból
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kizárja a szavazásból Horváth Jenő képviselőt az Mötv. 49.§.(1)bekezdésben foglalt
személyes érintettség miatt.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Horváth Jenő
- értesülnek Maczkó József polgármester: A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának személyére
vonatkozó javaslatát szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

190/2014. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának
megválasztása.
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának Horváth Jenő képviselőt választja meg.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Horváth Jenő
- értesülnek Maczkó József polgármester: A Szociális és Egészségügyi Bizottság külsős tagjának
Portényi Noémit javasolja, aki szóban nyilatkozott, hogy vállalja a jelölést. Szavazásra teszi
fel a javaslatát.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
191/2014. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
A Szociális és Egészségügyi Bizottság külsős tagjának megválasztása.
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Szociális és Egészségügyi Bizottság külsős tagjának Portényi Noémi Kelebia Deák F u 129.
szám alatti lakost választja meg.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Portényi Noémi
- értesülnek Maczkó József polgármester: A Szociális és Egészségügyi Bizottság külsős tagjának Iván
Évát javasolja, aki szóban nyilatkozott, hogy vállalja a jelölést. Szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

192/2014. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
A Szociális és Egészségügyi Bizottság külsős tagjának megválasztása.
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Szociális és Egészségügyi Bizottság külsős tagjának Iván Éva Kelebia Bajcsy-Zs. u. 41/2
szám alatti lakost választja meg.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Iván Éva
- értesülnek Maczkó József polgármester: A Sportfejlesztési és Ifjúságvédelmi Bizottság elnökének
Molnár László képviselőt javasolja.
Molnár László képviselő: Elfogadja a jelölést és bejelenti személyes érintettségét.
Maczkó József polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy zárja ki a szavazásból
a képviselőt. Szavazásra teszi fel javaslatát
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:
193/2014. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Molnár László kizárása a szavazásból
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kizárja a szavazásból Molnár László képviselőt az Mötv. 49.§.(1)bekezdésben foglalt
személyes érintettség miatt.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Molnár László
- értesülnek Maczkó József polgármester: A Sportfejlesztési és Ifjúságvédelmi Bizottság elnökének
személyére vonatkozó javaslatát szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
194/2014. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
A Sportfejlesztési és Ifjúságvédelmi Bizottság elnökének megválasztása.

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Sportfejlesztési és Ifjúságvédelmi Bizottság elnökének Molnár László képviselőt választja
meg.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Molnár László
- értesülnek Maczkó József polgármester: A Sportfejlesztési és Ifjúságvédelmi Bizottság tagjának Varga
Sándor képviselőt javasolja.
Varga Sándor képviselő: Elfogadja a jelölést és bejelenti személyes érintettségét.
Maczkó József polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy zárja ki a képviselőt a
szavazásból. Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:
195/2014. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Varga Sándor kizárása a szavazásból
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kizárja a szavazásból Varga Sándor képviselőt az Mötv. 49.§.(1)bekezdésben foglalt
személyes érintettség miatt.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Varga Sándor
- értesülnek Maczkó József polgármester: A Sportfejlesztési és Ifjúságvédelmi Bizottság tagjának
személyére vonatkozó javaslatát szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
196/2014. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
A Sportfejlesztési és Ifjúságvédelmi Bizottság tagjának
megválasztása.

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Sportfejlesztési és Ifjúságvédelmi Bizottság tagjának Varga Sándor képviselőt választja
meg.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Varga Sándor
- értesülnek Maczkó József polgármester: A Sportfejlesztési és Ifjúságvédelmi Bizottság tagjának Szűcs
József képviselőt javasolja.
Szűcs József képviselő: Elfogadja a jelölést és bejelenti személyes érintettségét.
Maczkó József polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy zárja ki a képviselőt a
szavazásból. Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:
197/2014. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Szűcs József kizárása a szavazásból
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kizárja a szavazásból Szűcs József képviselőt az Mötv. 49.§.(1)bekezdésben foglalt
személyes érintettség miatt.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Szűcs József
- értesülnek Maczkó József polgármester: A Sportfejlesztési és Ifjúságvédelmi Bizottság tagjának
személyére vonatkozó javaslatát szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
198/2014. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
A Sportfejlesztési és Ifjúságvédelmi Bizottság tagjának
megválasztása.
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Sportfejlesztési és Ifjúságvédelmi Bizottság tagjának Szűcs József képviselőt választja meg.

Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Szűcs József
- értesülnek Maczkó József polgármester: A Sportfejlesztési és Ifjúságvédelmi Bizottság külsős tagjának
Hegedűs Lászlót javasolja, aki szóban nyilatkozott, hogy vállalja a jelölést. Szavazásra teszi
fel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
199/2014. (X.20.) sz. képviselő-testületi határozat
A Sportfejlesztési és Ifjúságvédelmi Bizottság külsős tagjának megválasztása.
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Sportfejlesztési és Ifjúságvédelmi Bizottság külsős tagjának Hegedűs László Kelebia Ady
Endre u. 30. szám alatti lakost választja meg.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Hegedűs László
- értesülnek -

Maczkó József polgármester: Felkéri a jelenlévő Molnár Zoltánt, Szegedi Szabolcsot, Iván
Évát, Portényi Noémit, hogy a Bizottságok munkáját elősegítő külsős tagokként tegyék le
esküjüket.
Molnár Zoltán, Szegedi Szabolcs, Iván Éva, Portényi Noémi az alábbi szövegű esküt teszi:
"Én .................................................. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar
Köztársasághoz hű leszek. Az Alkotmányát a többi jogszabállyal együtt megtartom és
megtartatom, a tudomásomra jutott titkot megőrzöm. ………………… tisztségemből eredő
feladataimat Kelebia fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében
lelkiismeretesen teljesítem.
Isten engem, úgy segéljen!"

6.)Tanácsnok választás.
Előadó: Maczkó József polgármester
Maczkó József polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy továbbra is Varga
Sándor képviselőt válassza meg tanácsnoknak. A tanácsnok feladata a szennyvíz beruházással
kapcsolatos folyamatok felügyelete.
Varga Sándor képviselő: Elfogadja a jelölést és bejelenti személyes érintettségét.
Maczkó József polgármester: Javasolja a képviselőt kizárni a szavazásból. Szavazásra teszi
fel javaslatát.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:
200/2014. (X.20.) sz. képviselő - testületi határozat
Varga Sándor képviselő kizárása a szavazásból
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kizárja Varga Sándor képviselőt a szavazásból az Mötv. 49.§.(1)bekezdésben foglalt
személyes érintettség miatt.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Varga Sándor
- értesülnek Maczkó József polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a javaslatát
a tanácsnok személyét illetően. Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
201/2014. (X.20.) sz. képviselő - testületi határozat
Tanácsnok megválasztása
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Varga Sándor képviselőt választja meg tanácsnoknak.
Feladata a szennyvíz beruházással kapcsolatos önkormányzati
feladatok ellátásának felügyelete.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
Varga Sándor
- értesülnek –

7.) Tájékoztatás az összeférhetetlenségi szabályokról.
Előadó: Oltyánné Kozla Erika jegyző
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Oltyánné Kozla Erika jegyző: A tájékoztató kiküldésre került, nem kívánja kiegészíteni, kéri
a tájékoztató elfogadását.
Maczkó József polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy vegye tudomásul az
összeférhetetlenségi szabályokról szóló tájékoztatást.
Szavazásra teszi fel a javaslatát:
A képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
202/2014. (X.20.) sz. képviselő - testületi határozat
Tájékoztatás az összeférhetetlenségi szabályokról
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Tudomásul veszi a tájékoztatást az összeférhetetlenségi szabályokra vonatkozóan.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
- értesülnek 8.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos tájékoztatás.
Előadó: Oltyánné Kozla Erika jegyző
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Oltyánné Kozla Erika jegyző: A tájékoztató kiküldésre került, nem kívánja kiegészíteni, kéri
a tájékoztató elfogadását.
Maczkó József polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy vegye tudomásul a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos tájékoztatást.
Szavazásra teszi fel a javaslatát:
A képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

203/2014. (X.20.) sz. képviselő - testületi határozat
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos tájékoztatás
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Tudomásul veszi a tájékoztatást a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatosan.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
- értesülnek 9.) Felkérés a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára.
Előadó: Maczkó József polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Maczkó József polgármester: Felkéri az Ügyrendi Bizottságot az SZMSZ felülvizsgálatára.
Várja az építő jellegű javaslatokat. A következő testületi ülésen szeretné, ha napirendre
kerülhetne.
Szavazásra teszi fel a javaslatát.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
204/2014. (X.20.) sz. képviselő - testületi határozat
Felkérés a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Felkéri az Ügyrendi Bizottságot a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára, és
képviselő-testület elé terjesztésére.
Felelős: Maczkó József polgármester
Határidő: Következő testületi ülés.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
- értesülnek 10.) Polgármesteri program ismertetése
Előadó: Maczkó József
polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.

Maczkó József polgármester: Elmondja, hogy a programot ki lehetne egészíteni sok
gondolatattal. A munkahelyteremtés az egyik legfontosabb cél. Az információ áramlására
több figyelmet kell fordítani. Jövőképet kell álmodni, tervekre van szükség, hogy tudjunk
mihez nyúlni, ha eljön a lehetőség. Ebben a szemléletmódban szeretné végigvinni a következő
5 évet. A Gazdasági program is erre fog épülni.
Varga Sándor képviselő: Már többször jelezték, hogy az információáramlás nem megfelelő.
Kéri, hogy a jegyzőkönyvek kerüljenek fel a honlapra is.
Maczkó József polgármester: Információs programra van szükség. A lakosokat
megszólíthatjuk a falugyűléseken, az interneten és a Hírmondón keresztül is.
Ábrahám János alpolgármester: Javasolja, hogy az információáramlás kerüljön bele az
SzMSz- be, és vegyék fel napirendre a tárgyalását a következő üléseken. A lakosok felé
mentek ki szórólapok is. Arról nem tehet a testület, ha nem jelennek meg a különböző
fórumokon, nem veszik meg az újságot.
Maczkó József polgármester: A következő újságban lesz egy cikk az alakuló ülésről.
Javasolja egy információáramlásról szóló fórum megtartását.
Szegedi Szabolcs bizottsági tag: Javasolja meghívni az informatikust is, továbbá hogy a
feltöltések ne rajta keresztül történjenek, hanem a hivatal dolgozói tehessék fel a fontos
információkat a honlapra.
Maczkó József polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a
Polgármesteri programot az írásbeli előterjesztésnek megfelelően.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
205/2014. (X.20.) sz. képviselő - testületi határozat
A Polgármesteri program ismertetése
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Polgármesteri programot.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
- értesülnek 11.) Rendelet alkotása a felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról
szóló rendelet módosításáról
Előadó: Maczkó József polgármester

A napirendi pont tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Maczkó József polgármester: Röviden ismerteti a rendelet tervezetet. A tartalma ugyan az
mint tavaly, évszámmódosítás történt, 2014-2015 és a 2015-2016-os tanévre vonatkozik a
rendelet. A pályázatokat. Javasolja a rendelet tervezet elfogadását.
Szavazásra teszi fel a javaslatát.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2014.(X.21.)
önkormányzati r e n d e l e t e
A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról.
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 18.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel az 51/2007.(III.26.) Kormány rendeletben foglaltakra- a felsőoktatási
intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról az alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1.§.
E rendelet célja, hogy a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatók, továbbá a
felsőoktatási intézménybe jelentkezni kívánó fiatalok részére rendszeres pénzbeli támogatást nyújtson.
A rendelet hatálya
2.§.
A rendelet hatálya kiterjed Kelebia Községi Önkormányzat közigazgatási területén állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatókra:
a.) akik a felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező
mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.
b.) 2014/2015.2015/2016 tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali
tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan
képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

II. fejezet
A tanulmányi ösztöndíj jogosultság megállapításának feltételei
3.§
(1) Ösztöndíj támogatásban kell részesíteni azt a hátrányos helyzetű, rossz anyagi körülmények között
élő felsőoktatási intézményben tanulmányokat megkezdeni kívánó/folytató hallgatót, akinek a havi
jövedelme, vagy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ösztöndíj mértékének megállapításakor előnyben kell
részesíteni azt,
a.) akinek családjában az eltartottak száma három, vagy annál több,
b.) egyedül neveli gyermekét,
c.) valamilyen betegségben szenved, rokkant vagy a családban folyamatos ellátást igénylő beteg
vagy rokkant van,
d.) árva vagy félárva,
e.) állami gondozott, gyámolt,
f.) fogyatékkal élő,
g.) eltartója/szülője munkanélküli vagy öregségi nyugdíjban részesül,
h.) nem részesül kollégiumi ellátásban,
i.) naponta ingázik a lakóhely és a felsőoktatási intézmény között,
j.) családjában tartós beteg vagy rokkant él.
III. fejezet
Az ösztöndíj folyósításának időtartama, mértéke
4.§
(1) A rendelet 2.§ a.) pontjában meghatározott hallgatók részére az ösztöndíj folyósításának
időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév. Az ösztöndíj újrapályázható.
Mértéke: 2000-5000,-Ft/hó.
(2) A rendelet 2.§ b.) pontjában meghatározott hallgatók részére az ösztöndíj folyósításának
időtartama 30 hónap.
Mértéke: 2000-5000,-Ft/hó.
IV. fejezet
Eljárási szabályok
5.§
(1) Az ösztöndíj odaítélése, mértékének megállapítása a Szociális és Egészségügyi Bizottság
hatáskörébe tartozik.
(2) Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázatot a Kelebiai Polgármesteri Hivatalban , az
EPER-Bursa rendszerben kitöltött és a rendszerből kinyomtatott pályázati űrlapon a pályázó által
aláírva, 1 példányban, nyújtható be.
(3) Az elektronikus ügyintézés lehetősége kizárt.
(4) A pályázathoz minden esetben mellékelni kell:
a.) a közös háztartásban élők megelőző havi jövedelméről szóló igazolásokat,
b.) igazolást az "A" típusú pályázathoz,
(5) Az elbírálás során a bizottság:
- a határidőn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja és a
kizárást írásban indokolja,

- minden határidőn belül benyújtott pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja.
(6) Az ösztöndíj visszavonható:
a.) ha a szociális rászorultság megszűnt,
b.) ha a hallgató az oktatási intézménybe nem iratkozott be,
c.) ha a hallgató Kelebia községből elköltözik.
(7) A bizottság a szociális rászorultságot évente felülvizsgálja.
(8) A bizottság által megállapított ösztöndíjat folyósítja.

V. fejezet
Záró rendelkezések
6.§
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Egyidejűleg a felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról szóló 12/2012.(X.25.)
16/2013(XI.01) rendelet hatályát veszti.

Maczkó József

Oltyánné Kozla Erika

polgármester

jegyző

Tájékoztatás
Maczkó József: Elmondja, hogy Víziközmű Társulati ülést fog összehívni, mivel lezárult az
aláírásgyűjtés. Falugyűlésre is lesz a közeljövőben.
Október 21. 17 óra Rendezvényterv megbeszélés
Október 22 17 óra ünnepség
Október 27. 16 óra újságcikkek leadása
November 3. 13. óra Ökoturisztikai tervek bemutatása
November 4. 9 óra Energetika pályázattal kapcsolatos projektülés
November 8. Iskola Bál
November 11. 15 óra Testületi ülés
November 14. Vállalkozói fórum lesz, melyre Szabadkáról Topolyáról és Bajsáról is érkeznek
vállalkozók.

Maczkó József: Megköszöni a megjelenést a nyílt ülést berekeszti.

kmft.

Maczkó József
polgármester

Oltyánné Kozla Erika
jegyző

