Kelebia Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv
Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. március 30.- án tartott nyílt üléséről.

22/2017. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat

A „ Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás megszüntetése

23/2017. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0028 azonosítószámú
Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító Projekt”című
beruházás keretében létrejött vagyon átvétele a
„Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati társulástól

24/2017. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat

Felsőbácskai Hulladékgazdálkodási Kft.
hulladékszállítása

25/2017. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat

Harmat Attila területvásárlási kérelme

26/2017. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat

Nagyteleki Gyuláné terület eladási ügye

27/2017.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat

Interpellációra válaszadás

28/2017.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat

Interpellációra válaszadás

Jegyzőkönyv
Készült: Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 30.-án tartott
nyílt üléséről.
Jelen vannak: Maczkó József, Varga Sándor, Horváth Jenő, Molnár László, Dr Rigler
László, Szűcs József, Ábrahám János (7fő)
Valamennyi napirendi pont tárgyalásához megjelent:
Oltyánné Kozla Erika jegyző
Varga Laura jegyző
Napirend előtt:
Maczkó József polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület
határozatképes, mivel 7 fő képviselő jelen van. Ismerteti a két ülés közötti fontosabb
eseményeket:
- Sportcsarnokkal kapcsolatban a támogatást megkaptuk a szerződést aláírtuk, várjuk a
támogatás utalását.
- Testvértelepülési pályázatunk folyamatban van,
- IPÁS pályázatunkról továbbra sincs újabb információ.
- Szociális Szövetkezet pályázata elkészült,
- Natúrparkkal kapcsolatban sokat
dolgozunk jelenleg helyzetelemzés és
stratégiaalkotást folytatunk.
- Start mezőgazdasági közfoglalkoztatási program elindult.
- Várjuk a Mária utas pályázat kiírását.
- Helyi paktum kapcsán tárgyalásokat folytatok.
- Deák F. utcai útépítés engedélyes terveit megkaptuk, a Széchenyi utcai útépítés
engedélyezése még folyamatban van.
- Talajterhelési díjjakkal kapcsolatban az érintett lakosoknak kiküldésre kerültek a
tájékoztató levelek.
- Spárgafelvásárlás ügyében megbeszélésen vettem részt.
- TOP-os pályázatokkal kapcsolatban április 1. napján ígértek eredményhirdetést.
Kéri, hogy a képviselő-testületet, fogadja el a tájékoztatót.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a tájékoztatót elfogadja.
Maczkó József polgármester: Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok közül az
alábbi 4 levételét .
5. 2017. évi közbeszerzési terv
6. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program(EFOP) keretében elnyerhető pályázatokról
7. Virágzó Délvidék Szociális Szövetkezet által benyújtott OFA pályázat
Zárt ülésen: Oláh Jánosné szociális otthoni térítési díj ügye

Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi napirendet fogadja el:

Napirend:
1. Ivóvízminőség javító program megvalósulásához kapcsolódó döntések
Előadó: Maczkó József
polgármester
2. Hulladékgazdálkodási rendszer fenntartásával kapcsolatos kérdések
Előadó: Maczkó József
polgármester
3. Dózsa Gy. utca ingatlanok értékesítése
Előadó: Maczkó József
polgármester
4. Nagyteleki Gyuláné termőföld eladási ügye
Előadó: Maczkó József
Polgármester

A napirendi pontok tárgyalása:
1. Ivóvízminőség javító program megvalósulásához kapcsolódó döntések
Előadó: Maczkó József
polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Maczkó József polgármester: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési
Bizottság megtárgyalta, és javasolja a képviselő-testületnek, az írásbeli előterjesztésnek
megfelelően fogadja el a „ Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás megszüntetése vonatkozó határozati javaslatot.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

22/2017.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat
A „ Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetése
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő – testülete
1. Kelebia Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a „MINENNAPI
VIZÜNK" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás” a Társulási Megállapodás XI.4. és
XI.5. pontja - Társulási Megállapodás cél szerinti feladatainak teljesítése indokával szerinti 2017. szeptember 30. napjával történő megszüntetésével.
2. Kelebia Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 1.
mellékletében szereplő „MINENNAPI VIZÜNK" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás” megszüntető megállapodást. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására, a megszüntetéssel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére, dokumentumok
aláírására.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Maczkó József polgármester
Értesül: Mindennapi Vizünk Ivóvízminőség-javító Önkorm. Társulás
Kelebiai Polgármesteri Hivatal
-értesülnekMaczkó József polgármester: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési
Bizottság megtárgyalta, és javasolja a képviselő-testületnek, az írásbeli előterjesztésnek
megfelelően fogadja el a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0028 azonosítószámú „Kiskunhalas
Ivóvízminőség-javító Projekt” című beruházás keretében létrejött vagyon átvétele a
„Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulástól vonatkozó határozati
javaslatot.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
23/2017.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0028 azonosítószámú „Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító
Projekt” című beruházás keretében létrejött vagyon átvétele a „Mindennapi vizünk”
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulástól
Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Kelebia Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 31-i átvételi
nappal átveszi a „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
által átadott, a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0028 azonosítószámú „Kiskunhalas
Ivóvízminőség-javító Projekt” című beruházás keretében létrejött vagyont
184.437.615,-Ft értékkel. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az
előterjesztés mellékletében szereplő „Térítésmentes átadás-átvételi megállapodás”-t
aláírja.

2. Kelebia Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Mindennapi vizünk”
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által átadott, a KEOP-1.3.0/09-112011-0028 azonosítószámú „Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító Projekt” című
beruházás keretében létrejött, 184.437.615,-Ft értékű befejezetlen beruházást 2017.
április 01. napjával aktiválja, üzembe helyezi. A Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert, hogy az új vagyonelemekre is kiterjedő, a Kiskunsági Víziközmű
Szolgáltató Kft.-vel fennálló „Viziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés módosítás”-át
2017. április 01-i hatállyal aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Maczkó József polgármester
Végrehajtásért felelős:
Határozatról értesül:„Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás,
kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunsági Viziközmű-Szolgáltató Kft.
Kiskunhalas, Kőrösi út 5.
Kelebiai Polgármesteri Hivatal
2. Hulladékgazdálkodási rendszer fenntartásával kapcsolatos kérdések
Előadó: Maczkó József
polgármester
A napirendi pont tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.
Maczkó József polgármester: Átadja a szót Varga Sándornak a Pénzügyi, Gazdasági és
Településfejlesztési Bizottság elnökének.
Varga Sándor elnök: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési
Bizottság megtárgyalta, és javasolja a képviselő-testületnek, hogy ne csatlakozzon Kelebia
Község Önkormányzata a Felső-bácskai Hulladékgazdálkodási Kft-hez.
Maczkó József polgármester: Hozzászólás hiányában a bizottság javaslatát szavazásra teszi
fel:
A képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
24/2017.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Felső-bácskai Hulladékgazdálkodási Kft hulladékgazdálkodása
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő – testülete
Nem kíván csatlakozni a Felső-bácskai Hulladékgazdálkodási Kft-hez a Kelebia község
szilárd hulladékkezelésre vonatkozó közszolgáltatás tárgyában

Felelős: Maczkó József polgármester
Értesül: a Felsőbácskai Hulladékgazdálkodási Kft
Kelebiai Polgármesteri Hivatal
-értesülnek3. Dózsa Gy. utca ingatlanok értékesítése
Előadó: Maczkó József
polgármester
A napirendi pont tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.
Maczkó József polgármester: Elmondja, hogy 2015. évben az 55/2015. számú határozat
alapján az önkormányzat értékesítette a 044/11, 044/12, 044/13, 044/16, 044/17, 044/18 hrsz ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokat összesen: 1.000.000;- Ft vételárért Kollár János
Kelebia Bajcsy-Zs. u 82.sz alatti lakosnak. Kérés, hogy Harmat Attila, Budapest, Viola u. 5.
szám alatti lakos nevére kerüljön a fent említett ingatlanok értékesítése, a korábbi feltételek
mellett. A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és javasolja a
képviselő-testületnek elfogadásra..
Hozzászólás hiányában a bizottság javaslatát szavazásra teszi fel:
A képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
25/2017. (III.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Harmath Attila területvásárlási kérelme
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Értékesíti a 044/11, 044/12, 044/13, 044/16, 044/17, 044/18 hrsz -ú önkormányzati
tulajdonú ingatlanokat összesen: 1.000.000;- Ft vételárért Harmath Attila Budapest,
Viola u. 5 .sz alatti lakosnak.
2. Felhívja Harmath Attila figyelmét, hogy az adásvételi szerződés megkötésére a
határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül van lehetőség.
3. Az adásvételi szerződés aláírásával megbízza a polgármestert.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Harmath Attila, Budapest, Viola u. 5.
Kelebiai Polgármesteri Hivatal
-értesülnek4. Nagyteleki Gyuláné termőföld eladási ügye
Előadó: Maczkó József
Polgármester
A napirendi pont tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.
Maczkó József polgármester: Átadja a szót Oltyánné Kozla Erika jegyzőnek..

Oltyánné Kozla Erika jegyző: Tájékoztatásul elmondja, hogy Nagyteleki Gyuláné azzal a
kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a tulajdonában lévő 1700 m2-es kelebia 379. hrszú ingatlanát, felajánlja megvételre. Mindkét oldalon önkormányzati területtel szomszédos,
idős már nem tudja a területet művelni. Helyszíni megtekintés történt a terület teljesen
tisztántartott. Árat nem határozott meg.
Varga Sándor elnök: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési
Bizottság megtárgyalta, és javasolja a képviselő-testületnek, hogy 100.000Ft. összeget
ajánljon fel Nagyteleki Gyulánénak az ingatlan megvásárlására.
Maczkó József polgármester: További hozzászólás hiányában a bizottság javaslatát
szavazásra teszi fel:
A képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
26/2017. (III.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Nagyteleki Gyuláné területeladási ügye
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Vásárlási szándékot fejez ki a Kelebia 379. hrsz-ú ingatlan tekintetében.
2. Vételárért 100.000 Ft összeget javasol a tulajdonos részére megfizetésre.
3. Felkéri a polgármestert a tulajdonosok megkeresésére.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Nagyteleki Gyuláné Kelebia, Ady E. u. 186.
Kelebiai Polgármesteri Hivatal
-értesülnek-

Interpelláció
Ábrahám János képviselő: Elmondja, hogy az Ady Endre utca déli aszfalttal borított
szakasza nagyon rossz állapotban van gödrökkel tele, a lakosok panaszkodnak és
aláírásgyűjtést fognak kezdeményezni, az aszfaltmentes szakasza is nagyon rossz állapotban
van. A határra ott járnak az autók naponta nagyon sok.
Interpellációra válaszadás
Maczkó József polgármester: Elmondja, aszfaltkátyuzást kell végezni a határhelyzet miatt
nagyon sok probléma keletkezett a falu több útjaival kapcsolatban. Hideg aszfalttal a
probléma megoldásra kerül, illetve felveszi a kapcsolatot a katonák összekötő emberlével.
Szavazásra teszi fel a javaslatát:
A képviselő-testület 6 igen szavazattal

ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
27/2017.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Interpellációra válaszadás
Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Ábrahám János interpellációjára adott válaszát elfogadja az Ady Endre utca állapotával
kapcsolatban.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Kelebiai Polgármesteri Hivatal
-értesülnekMaczkó József polgármester: Elmondja, hogy 30 napos határidővel gondoskodni fog a az új
intézmény kitáblázásáról és az utcanév táblák felújításáról.
Javasolja, hogy a képviselő-testület Molnár László utcanév táblák és az új intézmény
kitáblázása ügyében interpellációjára adott válaszát fogadja el.
Szavazásra teszi fel a javaslatát:
A képviselő-testület 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
28/2017.(III.09.) sz. képviselő-testületi határozat
Interpellációra válaszadás
Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Molnár László interpellációjára adott válaszát elfogadja az utcanév táblák és az új intézmény
kitáblázásával kapcsolatban.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Kelebiai Polgármesteri Hivatal
-értesülnek-

Egyebek:
Dr. Rigler László képviselő: Tájékoztatásul elmondja, hogy a rendelőjében minden hónap
második csütörtökén ortopédiai szakrendelést végez egy Szegedi ortopéd szakorvos.
Molnár László képviselő: Az önkormányzat kintlévőségeiről szeretne érdeklődni, és a
behajtási módról.
Oltyánné Kozla Erika jegyző: Tájékoztatásul elmondja, hogy utána fog járni
önkormányzat kintlévőségeinek behajtása ügyében.

az

Varga Sándor képviselő: Elmondja, hogy az Agrárnál a locsolócső el van vágva és az
önkormányzat locsoló berendezését át kell nézni indítás előtt.

Maczkó József polgármester: Megköszöni a megjelenést, a nyílt ülést berekeszti zárt ülés
tartását rendeli el.

kmft.

Maczkó József
polgármester

Oltyánné Kozla Erika
jegyző

