
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február 14. napján 
megtartott nyílt, soros üléséről. 
 

Ülés helye: Kelevíz Község Önkormányzat tanácskozó terme 

         8714 Kelevíz, Vörösmarty u. 45. 
 

Jelen vannak: 

1./ Vargáné Balatincz Krisztina polgármester 
2./ Bordásné Szigeti Nóra  alpolgármester 
3./ Balogh Ferenc    képviselő 

4./ Fujsz Józsefné   képviselő 

5./ Kovács Sándor   képviselő 
 

Hajdu Szabina    jegyző 

Vimmer Mónika   pénzügyi ügyintéző 
 

 

Vargáné Balatincz Krisztina polgármester: 

Köszönti a képviselő-testület tagjait, a jegyzőt és a pénzügyi ügyintézőt. Megállapítja, hogy a 

képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 fős testület 5 tagja jelen van. Megkérdezi, hogy 

van-e valakinek a meghívón kívüli napirendi pontra javaslata. Mivel a napirend módosítására 
nem érkezik javaslat, így kéri a képviselő-testületet a meghívó szerinti napirendi javaslat 

elfogadására: 1./ Kelevíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megtárgyalása, 
2./ A polgármestert megillető cafetéria juttatásról szóló szabályzat megalkotása, 3./ A 

polgármestert megillető éves cafetéria keretösszegének meghatározása, 4./ Az önkormányzat 
munkavállalóit megillető cafetéria juttatásokról szóló szabályzat megalkotása, 5./ A 
polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása, 6./ A képviselők 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló tájékoztatás, 7./ Az Integrált Közösségi 
Szolgáltató Tér szolgáltatási tervének jóváhagyása, 8./ A Magyar Falu Program keretében 
pályázatok benyújtásának ügye, 9./ Egyebek. 
 

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt, és egyhangú – 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

70/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozata 

a napirend elfogadásáról 
 

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testületi ülésen az alábbi 
napirendet fogadja el: 
 

1./ Kelevíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megtárgyalása 

     Előadó: Vargáné Balatincz Krisztina polgármester 
     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

2./ A polgármestert megillető cafetéria juttatásról szóló szabályzat megalkotása 

     Előadó: Bordásné Szigeti Nóra alpolgármester 
     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

3./ A polgármestert megillető éves cafetéria keretösszegének meghatározása 

     Előadó: Bordásné Szigeti Nóra alpolgármester 
     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
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4./ Az önkormányzat munkavállalóit megillető cafetéria juttatásokról szóló szabályzat 
megalkotása 

     Előadó: Vargáné Balatincz Krisztina polgármester 
     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

5./ A polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása 

     Előadó: Hajdu Szabina jegyző 

     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

6./ A képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló tájékoztatás 

     Előadó: Kovács Sándor az Ügyrendi Bizottság Elnöke 

     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

7./ Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér szolgáltatási tervének jóváhagyása 

     Előadó: Vargáné Balatincz Krisztina polgármester 

     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

8./ A Magyar Falu Program keretében pályázatok benyújtásának ügye 

     Előadó: Vargáné Balatincz Krisztina polgármester 

     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

9./ Egyebek 
 

Felelős: Vargáné Balatincz Krisztina polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 

1./ Kelevíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megtárgyalása 

     Előadó: Vargáné Balatincz Krisztina polgármester 
     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

Vargáné Balatincz Krisztina polgármester: 

Elmondja, hogy az önkormányzat költségvetésének a megtárgyalása előtt dönteni kell az 

önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségekről. Az erről 
szóló írásbeli előterjesztés kiküldésre került, azt mindenki megkapta. Javasolja, hogy fogadják 
el az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslatot.  

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem 
kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki az írásbeli 

előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni az önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyeletiből eredő fizetési kötelezettség költségvetési évet követő három évre várható 
összegének bemutatásáról szóló határozati javaslatot, az kézfenntartással jelezze. 
 

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt, és egyhangú – 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 
 

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
71/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozata 

az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő fizetési kötelezettségek 

meghatározásáról 
 

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország gazdasági stabilitásáról 
szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján 

kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek, valamint a Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő fizetési kötelezettségek 2024-2026. évekre 
várható összegét az alábbiak szerint határozza meg: 
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                e Ft-ban 

Megnevezés 2024. 

év 

2025. 

év 

2026. 

év 

SAJÁT BEVÉTELEK 
0 0 0 

Helyi adó 2500 2600 2700 

Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 0 0 0 

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel 0 0 0 

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés 
értékesítése 

0 0 0 

Bírság, pótlék, díjbevétel 0 0 0 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 

Saját bevételek összesen: 2500 2600 2700 

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK ÉS AZ 
AZOKBÓL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK 

0 0 0 

Hitel, kölcsön  0 0 0 

Értékpapír  0 0 0 

Váltó 0 0 0 

Pénzügyi lízing 0 0 0 

Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási 
kötelezettség kikötésével  

0 0 0 

Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott 
fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték 

0 0 0 

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek 
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél 
elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege 

0 0 0 

 

Felelős: Vargáné Balatincz Krisztina polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

Vargáné Balatincz Krisztina polgármester: 
Elég szép összegű lett a költségvetés főösszege, aminek a kettő megnyert pályázat az oka. 
Ezek a pályázatok a kerékpárút és a bolt felújítására vonatkoznak. Az elmúlt évekhez képest 
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kevesebb állami támogatást kapnak., és ez miatt nagyon takarékos gazdálkodást kell majd 
folytatni. Jelenleg havonta 1 millió forint az állami támogatás összege, és ebből csak a rezsi 

elvisz körülbelül 800.000 Ft-ot. Arra ösztönzik az önkormányzatokat, hogy bevételt 
termeljenek, de erre itt nincs lehetőség, ugyanúgy, mint sok más önkormányzatnál sem. Idén 
eddig bértámogatásról sincs szó, tavaly legalább az volt. Elég nehéz év elé néznek. Valószínű, 

hogy sokat fogják hallani dühöngeni az embereket, mert tavaly 7 millió forint állami 

támogatást kaptak a szociális feladataikra, idén viszont csak 1.100.000 Ft a támogatás 
összege. Ez az összeg kelleni fog a szociális étkeztetés különbözetére, sőt, lehet, hogy még 
arra sem lesz elég. A közfoglalkoztatás folytatódik idén is. Kelevíz mivel kiemelt, a 

maximum 15 főt megkapja, de a környező önkormányzatok csak 3-4 főt kaptak.  

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem 

kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki a Kelevíz 
Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetét az 

írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni, az kézfenntartással jelezze. 
 

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt, és egyhangú – 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: 
 
 

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelete 

Kelevíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről  
 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 

2./ A polgármestert megillető cafetéria juttatásról szóló szabályzat megalkotása 

     Előadó: Bordásné Szigeti Nóra alpolgármester 
     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

Bordásné Szigeti Nóra alpolgármester: 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a jogszabályi változások miatt van szükség az új 
cafetéria szabályzat megalkotására, mivel a zsebek megszüntetésre kerültek, és csak egy 
számla marad a SZÉP kártya vonatkozásában. 
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem 
kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki az írásbeli 
előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni a polgármestert megillető cafetéria 

juttatásról szóló szabályzatot, az kézfenntartással jelezze. 
 

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt, és egyhangú – 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
72/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozata 

a polgármestert megillető cafetéria juttatásról szóló szabályzat megalkotásáról 
 

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti, a 

polgármestert megillető cafetéria juttatásra vonatkozó szabályzatot jóváhagyja, egyidejűleg a 

7/2019. (II.13.) számú határozattal elfogadott szabályzatot hatályon kívül helyezi. A 

képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert az új szabályzat aláírására. 
 

Felelős: Hajdu Szabina jegyző 

Határidő: azonnal 
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3./ A polgármestert megillető éves cafetéria keretösszegének meghatározása 

     Előadó: Bordásné Szigeti Nóra alpolgármester 
     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

Bordásné Szigeti Nóra alpolgármester: 

Elmondja, hogy szükséges döntést hozni a polgármestert megillető cafetéria tárgyában is. 
 

Vargáné Balatincz Krisztina polgármester: 

Bejelenti személyes érintettségét, mivel a saját részére kerül megállapításra a cafetéria 

juttatás. Kéri a képviselő-testületet, hogy az elmondottak miatt a döntéshozatalból zárja ki. Az 

ülés vezetését átadja az alpolgármesternek. 
 

Hajdu Szabina jegyző: 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Mötv. értelmében a képviselő döntéshozatalból 
való kizárásról a képviselő-testületnek vita nélkül, minősített többséggel, vagyis a 

megválasztott képviselők több mint felének elfogadó szavazatával kell döntenie.  

A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából továbbra is 

jelenlévőnek kell tekinteni.  

 

Bordásné Szigeti Nóra alpolgármester: 
Az elmondottak alapján javasolja Vargáné Balatincz Krisztina polgármester kizárását a 

döntéshozatalból. Kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a javaslatával, az 
kézfenntartással jelezze. 

 

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt, és egyhangú – 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

 

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
73/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozata 

a polgármester döntésből való kizárásáról 
 

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vargáné Balatincz Krisztina 

polgármestert kizárja a részére történő cafetéria juttatás megállapítására vonatkozó 
döntéshozatalból. 
 

Felelős: Bordásné Szigeti Nóra alpolgármester 

Határidő: azonnal 
 
 

Bordásné Szigeti Nóra alpolgármester: 

Tekintettel arra, hogy az írásbeli előterjesztés részletesen tartalmazza a polgármester részére 
2023. évre vonatkozóan megállapítandó cafetéria keret összegére vonatkozó szabályokat, így 
neki nincs további hozzáfűzni valója a napirendhez. 

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem 

kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki a 

polgármestert megillető éves cafetéria keretösszegének meghatározását az írásbeli 

előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, az kézfenntartással jelezze. 
 

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
74/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozata 

a polgármester cafetéria juttatásának megállapításáról 
 

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vargáné Balatincz Krisztina polgármester 
2023. évi cafetéria juttatásának éves összegét nettó 400.000 Ft összegben határozza meg. 
 

Felelős: Bordásné Szigeti Nóra alpolgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

 

4./ Az önkormányzat munkavállalóit megillető cafetéria juttatásokról szóló szabályzat 
megalkotása 

     Előadó: Vargáné Balatincz Krisztina polgármester 
     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

Vargáné Balatincz Krisztina polgármester: 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy szintén a jogszabályi változások miatt van szükség 
az önkormányzat munkavállalóit megillető cafetéria juttatásokról szóló szabályzat 
módosítására. 

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem 

kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki az írásbeli 

előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni az önkormányzat munkavállalóit megillető 
cafetéria juttatásokról szóló szabályzatot, az kézfenntartással jelezze. 
 

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt, és egyhangú – 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
75/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozata 

az önkormányzat munkavállalóit megillető cafetéria juttatásokról szóló szabályzat 
megalkotásáról 

 

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti, az 

önkormányzat munkavállalóit megillető cafetéria juttatásokról szóló szabályzatot jóváhagyja, 
egyidejűleg a 105/2017. (XII.11.) számú határozattal elfogadott szabályzatot hatályon kívül 
helyezi. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az új szabályzat aláírására. 
 

Felelős: Vargáné Balatincz Krisztina polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 

 

5./ A polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása 

     Előadó: Hajdu Szabina jegyző 

     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

Bordásné Szigeti Nóra alpolgármester: 
Elmondja, hogy a törvényi rendelkezések értelmében, a képviselő-testületnek minden évben 
február 28-ig kell jóváhagynia a polgármester szabadságolási ütemtervét. A polgármester 
beosztotta, hogy mikor szeretne szabadságra menni, ezt a beosztást mindenki megismerhette. 
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Vargáné Balatincz Krisztina polgármester: 

Bejelenti személyes érintettségét, mivel a saját részére kerül megállapításra a szabadság. Kéri 

a képviselő-testületet, hogy az elmondottak miatt a döntéshozatalból zárja ki. Az ülés 
vezetését átadja az alpolgármesternek. 
 

Hajdu Szabina jegyző: 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Mötv. értelmében a képviselő döntéshozatalból 
való kizárásról a képviselő-testületnek vita nélkül, minősített többséggel, vagyis a 

megválasztott képviselők több mint felének elfogadó szavazatával kell döntenie.  

A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából továbbra is 
jelenlévőnek kell tekinteni.  
 

Bordásné Szigeti Nóra alpolgármester: 
Az elmondottak alapján javasolja Vargáné Balatincz Krisztina polgármester kizárását a 

döntéshozatalból. Kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a javaslatával, az 

kézfenntartással jelezze. 
 

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt, és egyhangú – 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
76/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozata 

a polgármester döntésből való kizárásáról 
 

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vargáné Balatincz Krisztina 

polgármestert kizárja a részére történő szabadságolási ütemterv megállapítására vonatkozó 

döntéshozatalból. 
 

Felelős: Bordásné Szigeti Nóra alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 
 

Bordásné Szigeti Nóra alpolgármester: 
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem 
kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki a 

polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervét az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal 

elfogadja, az kézfenntartással jelezze. 
 

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
77/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozata 

a polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének elfogadásáról 
 

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző által vezetett nyilvántartásból 
megállapítja, hogy a polgármester 2022. évben ki nem adott szabadsága 71 nap, így ennek 

figyelembevételével, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ 
(2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva Vargáné Balatincz Krisztina Kelevíz Község 

Önkormányzat Polgármestere 2023. évi szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint 

jóváhagyja: 
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Szabadságolási ütemterv 
 

2023. év 
 

Hónap Nap 

Január 2 nap 

Február 9 nap 

Március 11 nap 

Április 8 nap 

Május 12 nap 

Június 11 nap 

Július 10 nap 

Augusztus 16 nap 

Szeptember 4 nap 

Október 11 nap 

November 6 nap 

December 10 nap 

összesen: 110 nap 
 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkajogi intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős: Vargáné Balatincz Krisztina polgármester 
  Hajdu Szabina jegyző 

Határidő: folyamatos 

 
 

 

6./ A képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló tájékoztatás 

     Előadó: Kovács Sándor az Ügyrendi Bizottság Elnöke 

     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

Vargáné Balatincz Krisztina polgármester: 

Átadja a szót Kovács Sándornak, az Ügyrendi Bizottság Elnökének. 
 

Kovács Sándor az Ügyrendi Bizottság Elnöke: 

Elmondja, hogy a képviselő-testület minden tagja határidőre, 2023. január 31. napjáig leadta a 

vagyonnyilatkozatát, az iratokkal kapcsolatban minden rendben volt.  
 

Vargáné Balatincz Krisztina polgármester: 

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem 
kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki el tudja 

fogadni a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló tájékoztatót, az kézfenntartással 

jelezze. 
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Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt, és egyhangú – 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
78/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozata 

a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségénék teljesítéséről 
 

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a képviselők 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló előterjesztést. A tájékoztatót – amely szerint a 

képviselő-testület minden tagja a törvényi előírásoknak megfelelően eleget tett 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének – jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

Felelős: Kovács Sándor az Ügyrendi Bizottság Elnöke 

              Vargáné Balatincz Krisztina polgármester 
Határidő: azonnal 

 

 

7./ Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér szolgáltatási tervének jóváhagyása 

     Előadó: Vargáné Balatincz Krisztina polgármester 

     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

Vargáné Balatincz Krisztina polgármester: 

Mindenki előtt ismert, hogy szinte mindenhol zárva vannak a takarékoskodás miatt az IKSZT-

hez hasonló helyek, de a jogszabály előírja, hogy a szolgáltatási szervet minden évben 
határidőre el kell készíteni. Ebben a tervben kerül meghatározásra, hogy az év során mikor 
milyen programot terveznek megvalósítani. 
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem 

kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki az írásbeli 

előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni a szolgáltatási tervet, az kézfenntartással 

jelezze.   
 

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt, és egyhangú – 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
79/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozata 

az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér szolgáltatási tervének jóváhagyásáról 
 

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 
szolgáltatási tervét az írásbeli előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
 

Felelős: Vargáné Balatincz Krisztina polgármester 
Határidő: azonnal 

 

 

8./ A Magyar Falu Program keretében pályázatok benyújtásának ügye 

     Előadó: Vargáné Balatincz Krisztina polgármester 

     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

Vargáné Balatincz Krisztina polgármester: 
Elmondja, hogy ahogy eddig is, idén is megpróbálnak minden pályázati lehetőséget 
kihasználni. Az energetikai pályázatokat januárra ígérték, de még nem jelentek meg, erre                




























