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Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

10/2015. 

 

 Jegyzőkönyv  

 

Készült: 2015. június 22-én 16:00 órakor Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete nyilvános ülésén, az önkormányzati hivatal tanácstermében 

 

Jelen vannak: Csomor Tibor polgármester, Muskát Zoltán alpolgármester, Hegedűs Sándor, 

Késics János, Tutti Tibor, képviselők. 

Schäffer József PÜB elnökhelyettes, Füredi Zoltán PÜB tag, Zimmermann-né dr. Kovács 

Anikó jegyző, Varga Veronika kirendeltség-vezető, az 1.) napirendnél Pataki Ferencné 

kuratóriumi elnök, tanácskozási joggal meghívottak. 

 

Távol: Gerber Csaba, Martényi János képviselők. 

 

Csomor Tibor köszönti a képviselő-testület tagjait és a tanácskozási joggal meghívottakat. 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fős képviselő-testületből 5 fő megjelent, 

az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítésére Muskát Zoltán és Késics János képviselőket 

kéri fel, melyet a testület egyhangúlag elfogadott. 

 

A napirendi javaslatot a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadta el: 

 

Napirend 

 

1.) Beszámoló a Kölkedért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről 

Előadó: Pataki Ferencné kuratóriumi elnök 

 

2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről 

Előadó: Csomor Tibor polgármester 

 

3.) Előterjesztés iskolakezdési támogatásról 

Előadó: Varga Veronika kirendeltség-vezető 

 

4.) A Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének beszámolója a közös hivatal 

munkájának egy éves tapasztalatairól és eredményeiről 

Előadó: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző  

 

5.) Egyebek 

Előadó: Csomor Tibor polgármester 

 

6.) Tájékoztató a pályázati tervezések-, illetve beruházások állásáról 

Előadó: Csomor Tibor polgármester 

 

7.) Képviselői interpellációk 
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1. napirend: Beszámoló a Kölkedért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről 

(előterjesztés a jkv-hez mellékelve) 

 

 

Csomor Tibor polgármester: Reméli, hogy közvetlenebb kapcsolatba kerülhetnek az 

alapítvánnyal. Főleg az iskola támogatása zajlott. Ez úton is köszöni az ez irányú támogatását 

az alapítványnak. A kuratóriumi ülésen alaposan megbeszélik, mikre költik a pénzüket. Bízik 

benne, hogy lesznek olyan pályázatok, melyeket a KKA is meg tud pályázni. Ha lesz erre 

lehetőség, akkor azzal megkeressük őket, hogy legyenek gesztorok, mi pedig adjuk meg a 

lehetőséget, ami a pályázatíráshoz kell. Pici pályázatok lesznek, minden esélyt meg kell 

ragadni. Tartalmában kielégítő és elfogadható a beszámoló. Bízik benne, hogy az alapítvány a 

jövőben is megmarad és reméli, Pataki Ferencné marad továbbra is a kuratórium elnöke. 

Köszöni a munkát, jó erőt és egészséget kíván a továbbiakhoz. 

 

Pataki Ferencné kuratóriumi elnök: A beszámolóból kimaradt, hogy Lakatos Lászlótól 

vásárolták a tombolatárgyat. A jövőre vonatkozóan kérése lenne, hogy a könyvelő 

beszámolójának elkészülte után tűzze napirendre a képviselő-testület a beszámolóját. Tavaly 

igény volt a MÜISZ által nyújtott támogatás felosztásáról szóló beszámolóra, ezt most szóban 

teljesíti. 2 pályázat érkezett határidőben. Az óvoda 150 ezer forintot igényelt játékokra, 

nemzetiségi öltözékre fellépésekhez, illetve digitális fényképezőgépre. Az iskola sporttal 

kapcsolatos kiadásokra 150 ezer forintot, kulturális célra 150 ezer forintot, könyvtári 

állománybővítésre 50 ezer forintot igényelt. Mindkét kérelmező esetében a teljes igényelt 

összeg kifizetésre és elszámolásra került. Nagy segítség ez a pénz az intézményeknek. Ha 

bármilyen pályázati lehetőség adódik az alapítványon keresztül, partnerek ebben. Úgy 

gondolta tavaly, hogy elég volt az alapítványból, ennek inkább egészségügyi okai voltak, de 

nem tervezi most a távozást. Az SZJA-ból 58-60 ezer forint körüli összeg folyt be, ez 

növekedett az elmúlt évhez képest. 

 

Muskát Zoltán alpolgármester: Az elmúlt években már hagyománnyá vált, hogy megköszöni 

az alapítványban dolgozók tevékenységét, örül, hogy Pataki Ferencné az elnök. 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. Csomor Tibor polgármester szavazásra bocsátja az 

előterjesztés szerinti határozati javaslatot. 

 

Kölked Község Képviselő-testülete egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

110/2015. (VI. 22.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kölkedért Közalapítvány 2014. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót jóvágyagyja. 

 

 

 

 

 

 

A Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját, azt követően Csomor Tibor 

polgármester az alábbiak szerint ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket: 
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111/2015. (VI. 22.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete egy kölkedi lakos kérelmét jóváhagyja és 

részére lakbérfizetésének támogatásra a bérlőhöz történő utalással, 6 hónap időtartamra havi 

5.000.- Ft , összesen Ötezer forint összegű lakhatási támogatást állapít meg 2015. július 1-től 

2015. december 31-ig. A polgármester gondoskodjon az alakszerű határozat meghozataláról, 

valamint kézbesítéséről.  

Felelős: Csomor Tibor polgármester 

Határidő: 2015. június 30. 

 

 

112/2015. (VI. 22.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete egy kölkedi lakos kérelmét jóváhagyja és 

részére vízdíjának támogatásra a szolgáltatóhoz történő utalással, 6 hónap időtartamra havi 

5.000.- Ft , összesen Ötezer forint összegű lakhatási támogatást állapít meg 2015. július 1-től 

2015. december 31-ig. A polgármester gondoskodjon az alakszerű határozat meghozataláról, 

valamint kézbesítéséről.  

Felelős: Csomor Tibor polgármester 

Határidő: 2015. június 30. 

 

 

113/2015. (VI. 22.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete egy kölkedi lakos kérelmét jóváhagyja és 

részére vízdíjának támogatásra a szolgáltatóhoz történő utalással, 6 hónap időtartamra havi 

4.000.- Ft , összesen Négyezer forint összegű lakhatási támogatást állapít meg 2015. július 1-

től 2015. december 31-ig. A polgármester gondoskodjon az alakszerű határozat 

meghozataláról, valamint kézbesítéséről.  

Felelős: Csomor Tibor polgármester 

Határidő: 2015. június 30. 

 

 

114/2015. (VI. 22.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete egy kölkedi lakos kérelmét jóváhagyja és 

részére vízdíjának támogatásra a szolgáltatóhoz történő utalással, 6 hónap időtartamra havi 

3.000.- Ft , összesen Háromezer forint összegű lakhatási támogatást állapít meg 2015. július 

1-től 2015. december 31-ig. A polgármester gondoskodjon az alakszerű határozat 

meghozataláról, valamint kézbesítéséről.  

Felelős: Csomor Tibor polgármester 

Határidő: 2015. június 30. 

 

 

115/2015. (VI. 22.) számú határozat 

Kölked Község Képviselő-testülete egy kölkedi lakos kérelmét elutasítja, mivel a családjában 

az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja Kölked Község Képviselő-testületének az egyes 

szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendeletének 6. § (7) 

bekezdésében meghatározott összeget. A polgármester gondoskodjon az alakszerű határozat 

meghozataláról, valamint kézbesítéséről. 

Felelős: Csomor Tibor polgármester 

Határidő: 2015. június 30. 
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116/2015. (VI. 22.) számú határozat 

Kölked Község Képviselő-testülete egy kölkedi lakos kérelmét elutasítja, mivel a családjában 

az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja Kölked Község Képviselő-testületének az egyes 

szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendeletének 6. § (7) 

bekezdésében meghatározott összeget. A polgármester gondoskodjon az alakszerű határozat 

meghozataláról, valamint kézbesítéséről.  

Felelős: Csomor Tibor polgármester 

Határidő: 2015. június 30. 

 

 

117/2015. (VI. 22.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint jogosult, hozzájárul egy kölkedi 

lakos Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nél vezetett megtakarítási számlájának feloldásához. 

Felelős: Csomor Tibor polgármester 

Határidő: 2015. július 15. 

 

 

118/2015. (VI. 22.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint jogosult, hozzájárul egy kölkedi 

lakos Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nél vezetett megtakarítási számlájának feloldásához. 

Felelős: Csomor Tibor polgármester 

Határidő: 2015. július 15. 

 

 

119/2015. (VI. 22.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint jogosult, hozzájárul egy kölkedi 

lakos Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nél vezetett megtakarítási számlájának feloldásához. 

Felelős: Csomor Tibor polgármester 

Határidő: 2015. július 15. 

 

 

120/2015. (VI. 22.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint jogosult, hozzájárul egy kölkedi 

lakos Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nél vezetett megtakarítási számlájának feloldásához. 

Felelős: Csomor Tibor polgármester 

Határidő: 2015. július 15. 

 

 

121/2015. (VI. 22.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint jogosult, hozzájárul egy kölkedi 

lakos Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nél vezetett megtakarítási számlájának feloldásához. 

Felelős: Csomor Tibor polgármester 

Határidő: 2015. július 15. 

 

 

122/2015. (VI. 22.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá egy mohácsi 

lakosnak az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanon történő állandó lakcím létesítéséhez.  

Felelős: Csomor Tibor polgármester 
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Határidő: 2015. július 15. 

 

 

A Képviselő-testület zárt ülést követően nyilvános ülésen folytatta munkáját. 

 

 

2. napirend: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a 

polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (előterjesztés a jkv-hez 

mellékelve) 

 

 

Csomor Tibor polgármester: Kiegészítené az írásos anyagot annyival, hogy a szociális nyári 

gyermekétkeztetésnél 79 fő szerepel, 3 fővel probléma volt. Hogy áll ez? 

 

Varga Veronika kirendeltség-vezető: Megoldódott, minden gyermek étkezik. 

 

Csomor Tibor polgármester: Kisebb lesz a létszám az óvodában, mint jelenleg. Hárich-

Honvéd Anita bére kérdés lesz a számunka, az ő bére kiemelkedő az óvodapedagógusok 

közül. 

 

Késics János képviselő: Ő jövőre már csak a kölkedi óvodában fog dolgozni? 

 

Csomor Tibor polgármester: Igen. 

 

Hegedűs Sándor képviselő: Szerinte azért volt az ő bére ilyen magas, mert két helyen 

dolgozott. 

 

Csomor Tibor polgármester: A zajos tevékenységekkel, a szennyvíz szállíttatással és az 

égetéssel kapcsolatban azt tapasztalja, hogy nem jogkövetőek a polgárok. Ennek ellenőrzését 

ő már nem tudja felvállalni. A polgárőrség elnökével beszélt már és kérte, jelezzék, ha 

jogsértést tapasztalnak. Tervezi, hogy kivonatos formában ezeket a vonatkozó helyi 

rendeleteket minden háztartásba eljuttatja. Az MTKT ülésén szó volt a házi 

segítségnyújtásról, a mohácsi jegyzővel még nem egyeztetett. Dr. Juhász Gáborral nem tudja 

felvenni a kapcsolatot. Legalább 10 e-mailt küldött, ebből 1-re válaszolt. Telefonon sem 

sikerült elérniük egymást. Két fontos dologban kellene egyeztetniük. A tanyagondnok jogi 

képviselőjének megkeresésére válaszolt dr. Juhász Gábor. A LED-es világítással kapcsolatban 

a kivitelezőt megkérték, hogy a műszaki átadás-átvétel megtétele, valamint a lámpatestek 

visszaszolgáltatása miatt vegye fel a kapcsolatot a Nonprofit Kft-vel. 

 

Muskát Zoltán alpolgármester: A képviselő-testületi anyagok megjelenésével kapcsolatban 

sokadszor jelzi, hogy nem kerülnek fel időben az anyagok. A mai ülés anyagai ma délelőtt 

még nem voltak fent, annak ellenére, hogy a kirendeltség-vezető három elektronikus levelet 

küldött ezzel kapcsolatban a webmester Majoros Lajosnak. Ez így nem működik, ezért a 

szolgáltatásért fizetünk.  A tanyagondnoki pályázati kiírásnál a korábbi anyag jelent meg. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Pedig az újat küldte el. Ennek ellenére ő is 

tapasztalta, hogy napokig a korábbi kiírás volt fent. 
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Varga Veronika kirendeltség-vezető: Tájékoztatja a testületet, hogy a mai napon beszélt 

Majoros Lajos webmesterrel, aki arról tájékoztatta, hogy a citromailes e-mailje nem jól 

működik. A jövőben az egyeztetett gmailes címére továbbítja majd az anyagokat. 

 

Csomor Tibor polgármester: A webmester az elmúlt fél év során nem kereste meg, nem 

javasolt semmit a honlappal kapcsolatban. Maximálisan egyetért azzal, hogy nem foglalkozik 

a honlappal. Úgy gondolja, hogy embert külső kényszerrel jó munkára nem lehet bírni. 

 

Muskát Zoltán alpolgármester: Ki kellene venni a webmester szerződéséből, hogy 2 nap alatt 

a részére eljuttatott anyagoknak fent kellene lenniük a honlapon. Az lenne a lényeg, hogy 

azonnal fent legyenek. 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. Csomor Tibor polgármester szavazásra bocsátja az 

előterjesztés szerinti határozati javaslatot. 

 

Kölked Község Képviselő-testülete egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

123/2015. (VI. 22.) számú határozat 

Kölked Község Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a 

polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót jóváhagyja. 

 

 

3. napirend: Előterjesztés iskolakezdési támogatásról (előterjesztés a jkv-hez mellékelve) 

 

 

Csomor Tibor polgármester: Nem tudja milyen évünk lesz, az összegekben ne rugaszkodjunk 

el a valóságtól. 2016. évben lesz tisztább képünk lesz például a szociális jellegű kiadásainkról 

is. 

 

Tutti Tibor képviselő: Egyetért azzal, hogy ne költekezzünk, de ezekkel az összegeket kevesli, 

javasol 1.000-1.000,- Ft emelést. 

 

Muskát Zoltán alpolgármester: Ez összesen körülbelül 127 ezer forinttal jelentene többet. 

 

Csomor Tibor polgármester: Az étkeztetés az iskolai változások miatt 70,- Ft/fő/nap többletet 

jelent majd az önkormányzatnak, így az kb. 1.700.000-2.000.000,- Ft lesz. 

 

Tutti Tibor képviselő: Viszont a Baptistáknak fizetett támogatásunk összege, a tanévenkénti 9 

millió forintunk megmarad. 

 

Csomor Tibor polgármester: Az óvodai bérek, a fenntartási költségek, még a csavarok 

költségei is mind vissza fognak szállni ránk. Meglátjuk, milyen megállapodást tudunk majd 

kötni a KLIK-kel. 

 

Muskát Zoltán alpolgármester: A kérdés az, hogy van-e erre a plusz 130 ezer forintunk, vagy 

nincs? 

 

Csomor Tibor polgármester: Elvileg és gyakorlatilag is van. 
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Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Kérése, hogy a feladat végrehajtásának felelőse 

Schauer Antal gazdálkodási főmunkatárs legyen, a határozatban is az ő neve szerepeljen. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. Csomor Tibor polgármester szavazásra bocsátja Tutti 

Tibor képviselő határozati javaslatát, mely a következő: 

Kölked Község Képviselő-testületet a 2015/2016. tanév kezdésekor általános iskolásoknak 

5.000 Ft, közép- és szakiskolásoknak 6.000 Ft iskolakezdési támogatást biztosít.  

Határidő: 2015. szeptember 15., a kifizetésre 

Felelős: Schauer Antal gazdálkodási főmunkatárs 

 

 

Kölked Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás (Csomor Tibor, Késics 

János) mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

124/2015. (VI. 22.) számú határozat 

Kölked Község Képviselő-testületet a 2015/2016. tanév kezdésekor általános iskolásoknak 

5.000 Ft, közép- és szakiskolásoknak 6.000 Ft iskolakezdési támogatást biztosít.  

Határidő: 2015. szeptember 15., a kifizetésre 

Felelős: Schauer Antal gazdálkodási főmunkatárs 

 

 

Csomor Tibor polgármester: Bár nem tartozik a szervesen a témához, de beszéljünk a 

Kultúrház felújításáról is. Az EMMI közművelődési érdekeltségnövelő támogatására lehetne 

pályázni. Ennek keretében a Kultúrházon végezhetnénk felújítást. 10% saját erő biztosítását 

kéri a pályázat, de javasolja, hogy vállalja be a költségek felének fizetését az önkormányzat, 

hátha ez előnyt jelent majd az elbírálásnál. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. Csomor Tibor polgármester szavazásra bocsátja az alábbi 

határozati javaslatot: 

Kölked Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások 

Minisztere – a Belügyminiszterrel és a Nemzetgazdasági Miniszterrel egyetértésben – által 

meghirdetett pályázat keretében „Közművelődési Érdekeltségnövelő Támogatásra”. 

A beruházás bruttó összköltsége: 1.379.727,- Ft. 

Saját erő: 689.864,- Ft. 

A beruházáshoz szükséges saját erőt az önkormányzat költségvetési tartaléka terhére biztosítja 

a 2015. évi költségvetésében. A polgármester egyúttal nyilatkozik, hogy a pályázathoz 

szükséges saját forrás rendelkezésre áll, melyet a számlavezető bank igazolásával alátámaszt. 

A képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához 

szükséges dokumentációt állítsa össze és határidőre nyújtsa be. 

 

 

Kölked Község Képviselő-testülete egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

 

125/2015. (VI. 22.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások 

Minisztere – a Belügyminiszterrel és a Nemzetgazdasági Miniszterrel egyetértésben – által 

meghirdetett pályázat keretében „Közművelődési Érdekeltségnövelő Támogatásra”. 



8 

 

A beruházás bruttó összköltsége: 1.379.727,- Ft. 

Saját erő: 689.864,- Ft. 

A beruházáshoz szükséges saját erőt az önkormányzat költségvetési tartaléka terhére biztosítja 

a 2015. évi költségvetésében. A polgármester egyúttal nyilatkozik, hogy a pályázathoz 

szükséges saját forrás rendelkezésre áll, melyet a számlavezető bank igazolásával alátámaszt. 

A képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához 

szükséges dokumentációt állítsa össze és határidőre nyújtsa be. 

Felelős: Csomor Tibor polgármester 

   Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző 

Határidő: 2015. június 29. 

 

 

4. napirend: A Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének beszámolója a 

közös hivatal munkájának egy éves tapasztalatairól és eredményeiről 

(előterjesztés a jkv-hez mellékelve) 

 

Csomor Tibor polgármester: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Az utolsó előtti 

bekezdés megütötte a szemét. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Ahhoz képest, hogy mennyire le vannak terhelve a 

kollégák, szépen teljesítenek. Az együttműködés terén kell csiszolni, de ez alakulhat jó 

irányba. Megfogadja a polgármester javaslatát, és havonta legalább egyszer leül a 

dolgozókkal és megbeszélik a gondokat. 

 

Csomor Tibor polgármester: Szeretné, ha kényesebb dolgokban is nyíltabban el tudnák 

mondani a dolgozók a véleményüket, mert így több dolog bennük marad. Őszintébben kellene 

beszélni egymással, mert úgy hatékonyabban lehetne dolgozni. Nem tudja, ez miért nem 

működik. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Abban szeretné kérni a segítséget, hogy a 

kirendeltség-vezető irodájából a két kulturális közfoglalkoztatottat máshova helyezzék át. A 

kirendeltség-vezető olyan munkát végez, illetve ügyfelelezik, nem jó, hogy ott van két ember 

abban a kis irodában még. 

 

Csomor Tibor polgármester: Ennek nincs semmi akadálya. Csak azt nem tudja még, hol 

találjon helyet ennek a két dolgozónak. 

 

Késics János képviselő: A tűzoltószertár milyen állapotban van? 

 

 Hegedűs Sándor képviselő: Ott a fűtés nem megoldott. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Másik nagy kérése az irattárral kapcsolatos. Tele 

van zsúfolva, nem férnek el az iratok rendesen. Abban szeretné kérni a segítséget, hogy más 

helyen alakítsanak ki egy irattárat, akár a szemben lévő önkormányzati ingatlanban. Ha az 

irattár és az ügyiratkezelés nincs rendben egy hivatalban, akkor az egész hivatal működésében 

probléma van, mert mindennek ez az alapja. Nem lehet az ügyek előzményeit megtalálni és 

így nem lehet megfelelően összekapcsolni az összetartozó iratokat. 

 

Muskát Zoltán alpolgármester: Megütötték a szemét a beszámoló 3. oldalán szereplő 

létszámadatok. Fel vannak sorolva a létszámok Nagynyárád vonatkozásában, ahol a jegyzőn 
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kívül 6 fő van. A megállapodásban 4,5 fő szerepelt, jegyző nélkül. Most 7 fő van. Abszolút 

igaza van Tutti Tibor képviselőnek, hogy ott nőtt a létszám. A nagynyárádi és lippói 

kirendeltségen valaki foglalkozik közmunkával, de nálunk elsősorban a polgármester 

foglalkozik. Ezért is tud egyetérteni Tutti Tiborral, meg kell oldani, hogy 5 fő legyen a 

hivatali létszám Kölkeden. Látszik, hogy nem bírják a túlterhelést a dolgozók. Lehet, hogy át 

lehet csoportosítani, de ennek elsődleges forrása a létszámbővítés lenne. Nem volt az alakulás 

óta közös ülése a képviselő-testületeknek, ahol plusz főkről, vagy az Alapító Okirat 

módosításáról döntöttek volna. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: A közmunkaprogramokkal kapcsolatos munkák 

terhe nő. A kis Sárok rengeteg embert foglalkoztat, 4-5 fajta mezőgazdasági 

közmunkaprogramja van. Bezedeken is Kölkeden is hasonló a helyzet. 

 

Csomor Tibor polgármester: Annyi változás van, hogy a közmunkaprogram papírmunkájával 

Tuttiné Merkler Gabriella foglalkozik, azonban maga van kint az emberekkel. Több 

papírmunka van, azért is, mert 4 program fut itt is. Van még további 2 oktatási jellegű 

program, amiben részt veszünk. Minden embert, akinek nincs jövedelme, igyekszik valahová 

betenni. 

 

Muskát Zoltán alpolgármester: Azt tudni kell, hogy ennek a hivatalnak 4 dolgozója van. 

 

Csomor Tibor polgármester: 1 főt közmunkában foglakoztatunk. Ami lehetőségünk van, 

igyekszünk maximálisan kihasználni. 

 

Muskát Zoltán alpolgármester: Sajnos megtapasztaltuk, hogy még mindig fejetlenek a dolgok. 

Úgy érzi sok információ nem jutott el hozzá. Ezt a jegyzőnek és a polgármesternek közösen, 

együttműködve kell megoldania. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Az irattár volt orvosi rendelőben történő 

kialakításában kéri a testület segítségét. A hivatalban a pénzügyesek irodáját kifestenék, 

bebútoroznák. 

 

Csomor Tibor polgármester: Az orvosi rendelőnek érdemi funkciót kell találni. Már 

mindenhol raktároznak, ez szükségmegoldás lenne. 

 

Tutti Tibor képviselő: Kérése lenne a polgármesterhez. A kormányhivatallal egyeztetett. 

Információi szerint a jegyző és a polgármester egy háttér megállapodás alapján megállapodhat 

a dolgozók béréről. Kérése, hogy a kölkedi dolgozók kapják meg a tényleges 20%-os emelést. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: A polgármesterek között van egy megállapodás, 

hogy mindenki a saját településén dönt, a többiek nem szólnak bele.  

 

Hegedűs Sándor képviselő: Ezt a közös önkormányzati hivatal fizeti? 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Igen, a közös önkormányzati hivatal. Minden 

dolgozó megkapta a 20%-os emelést. A polgármesterrel leültek ketten és a polgármester 

javaslata alapján alakultak ki a jelenlegi bérek. 

 

Tutti Tibor képviselő: A jegyző felhívta a polgármester figyelmét arra, hogy a dolgozók az 

alapbérre kapják a 20%-os emelést? 
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Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Igen, ez mindig az alapbérre megy. 

 

Tutti Tibor képviselő: Közel azonos életkorú és végzettségű emberek hogyan kaphatnak több 

ezer forintos különbséggel bért? A két kirendeltség-vezető végzettsége ugyanaz? 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Szakirányú végzettségeket is figyelembe vesznek. 

Bujdosó Katalinnak nincs meg a végzettsége, ő jelenleg a jogi egyetemre jár. 

 

Tutti Tibor képviselő: Meglátása szerint a bérezésben szubjektív elemek is vannak. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: A polgármesterek ugyanolyan szintű munkát 

várnak a dolgozóktól. 

 

Tutti Tibor képviselő: Bérfeszültség a szubjektív tényezők miatt is kialakulhat. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Ezek nagyon kényes döntések, mindig a 

polgármesterekkel együtt döntenek. 

 

Tutti Tibor képviselő: Tavaly Szugfilné ügyében is szót emelt, fontosnak tartja a dolgozók 

bérezésének kérdését. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: A polgármesterekkel dönt mindig. A törvény által 

maximálisan adható 20%-os illetményeltérítést adták meg, valamint minden végzettség után is 

megkapják a pótlékot a dolgozók. 

 

Tutti Tibor képviselő: Mivel a költségvetésben nem az alapilletményre, hanem a teljes 

illetményre számolt 20%-os bértömeget fogadták el, szó volt arról, hogy a kettő különbözete 

jutalom formájában ki lesz osztva. A jegyző személye ellen nincs kifogása, az a problémája, 

hogy más-más mércével vannak mérve az emberek és az önkormányzatok is. Az lenne a 

lényeg, hogy a dolgozók a jegyző és a képviselő-testület felé is meg tudjanak felelni. Nem 

kompromisszumot, konszenzust szeretne. Következetesnek kell lennünk, mondjuk azt, hogy 

kell még ide ember, és az legyen megoldva. 

 

Késics János képviselő: Többeknek nyelvi pótlék jár. Igazolni kell a nyelvi tudást? 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Igen, nyelvvizsga bizonyítvánnyal. 

 

Csomor Tibor polgármester: A bérekkel kapcsolatosan kérdése a jegyzőhöz, hogy minden 

önkormányzatnál minden dolgozó megkapta a 20%-ot? 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Igen. 

 

Csomor Tibor polgármester: A pótlékokat mindenki egyformán kapta? 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Igen. 

 

Csomor Tibor polgármester: Kap ezen kívül valaki pluszban valamit? 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Igen. 
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Csomor Tibor polgármester: Van, aki személyi alapbért kap. Ezt mi indokolja? 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Az esélyegyenlőség biztosítása miatt kap két 

ember személyi alapbért, mert alacsonyabb lett volna a bérük. 

 

Schäffer József PÜB elnökhelyettes: Körülbelül hány segélyes van Nagynyárádon? 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Sátorhelyen és Nagynyárádon van annyi 

körülbelül, mint Kölkeden. 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. Csomor Tibor polgármester szavazásra bocsátja az alábbi 

határozati javaslatot: 

Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagynyárádi Közös Önkormányzati 

Hivatal éves munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Kölked Község Képviselő-testülete 4 igen és 1 nem (Tutti Tibor) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

126/2015. (VI. 22.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagynyárádi Közös Önkormányzati 

Hivatal éves munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

5. napirend: Egyebek (jkv-hez mellékelve) 

 

 

Muskát Zoltán alpolgármester: A díszpolgári cím odaítéléséről szóló határozatunkat 

módosítani kellene, mégpedig úgy, hogy abban „Gacza Gáborné kölkedi óvónő” szerepeljen a 

jelenlegi „mohácsi lakos” kifejezés helyett. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. Csomor Tibor polgármester szavazásra bocsátja az alábbi 

határozati javaslatot: 

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 72/2015. (IV.27.) számú határozatát 

úgy módosítja, hogy az abban szereplő mohácsi lakos kifejezés kölkedi óvónő kifejezésre 

módosul. 

 

Kölked Község Képviselő-testülete egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

127/2015. (VI. 22.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 72/2015. (IV.27.) számú határozatát 

úgy módosítja, hogy az abban szereplő mohácsi lakos kifejezés kölkedi óvónő kifejezésre 

módosul. 

 

 

Csomor Tibor polgármester: A Központi Címregiszter alkalmazásban dolgoznak a 

kirendeltségen. Az a szituáció állt elő, hogy a vannak olyan közterületjellegek, melyek kiestek 

a vonatkozó jogszabály hatálya alól, vagyis nem rögzíthetőek a rendszerben. Képviselő-

testületi döntés kell arról, hogy milyen közterületjelleggel dolgozzanak. A kirendeltség-vezető 
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megkereste a két érintett céget és kérte az elnevezéssel kapcsolatban a véleményüket. A GEV 

a tag, a DDVIZIG a telep elnevezés használatát javasolta. Nincs ellenvetése ezek ellen. 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. Csomor Tibor polgármester szavazásra bocsátja az alábbi 

határozati javaslatot: 

Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Központi Címregiszterben történő 

adtegyeztetéskor telep közterületjelleget állapít meg a korábban őrház, szivattyútelep, 

gátőrház közterületjellegekre.  

 

Kölked Község Képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

128/2015. (VI. 22.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Központi Címregiszterben történő 

adtegyeztetéskor telep közterületjelleget állapít meg a korábban őrház, szivattyútelep, 

gátőrház közterületjellegekre.  

 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. Csomor Tibor polgármester szavazásra bocsátja az alábbi 

határozati javaslatot: 

Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Központi Címregiszterben történő 

adtegyeztetéskor tag közterületjelleget állapít meg a korábban vadászház, erdészház 

közterületjellegekre.  

 

Kölked Község Képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

129/2015. (VI. 22.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Központi Címregiszterben történő 

adtegyeztetéskor tag közterületjelleget állapít meg a korábban vadászház, erdészház 

közterületjellegekre.  

 

 

Csomor Tibor polgármester: A Csorba Győző Megyei Könyvtár megküldte a központi 

beszámolóját, melyet minden képviselőhöz eljuttatott. Javasolja annak elfogadását. 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. Csomor Tibor polgármester szavazásra bocsátja az alábbi 

határozati javaslatot: 

Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Csorba Győző Megyei 

Könyvtár szakmai beszámolóját a Kölked Könyvtári Szolgáltató Helyen 2014 évben végzett 

munkáról. 

 

Kölked Község Képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

130/2015. (VI. 22.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Csorba Győző Megyei 

Könyvtár szakmai beszámolóját a Kölked Könyvtári Szolgáltató Helyen 2014 évben végzett 

munkáról. 
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Muskát Zoltán alpolgármester: Felhívja a figyelmet, hogy a Baptista Szeretetszolgálattal 

kapcsolatos 2012-es dokumentumokban arra, hogy mindenhol 9 év szerepel, holott 5 évről 

döntött a testület. Megkérdezte a gazdálkodást, hogy volt-e ingatlan átadás-átvétel, melyre azt 

a választ kapta, hogy sehol nincs. Most azt mondta Schauer Antal gazdálkodási főmunkatárs, 

hogy van, de például a padok nincsenek benne. Javasolja, hogy a július és augusztus 10-én 

esedékes támogatásunkat ne utaljuk a Baptistáknak át, kérjünk leltárt, mely feltétele a 

megfelelő átadásnak. Ha van, átutalhatjuk a támogatás összegét, ha nincs, akkor legalább 

felkeresnek bennünket. Ehhez kéri a testület felhatalmazását. 

 

Hegedűs Sándor képviselő: Miért kell ezt nekünk csinálni? Ezzel nem leszünk előrébb. 

 

Muskát Zoltán alpolgármester: Semmiben nem lehet hiány, ne dolgozzunk és fizessünk 

feleslegesen. 

 

 

6. napirend: Tájékoztató a pályázati tervezések-, illetve beruházások állásáról 

 

 

Csomor Tibor polgármester: Víz’s Kft. megkereste azzal a kéréssel, hogy a vízjogi létesítési 

engedélyezési terv beadásának határidejét módosítsák 2015. június 30-ra.  

 

 

Csomor Tibor polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 

Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Víz’s Kft. kérelmét és a 

52/2015. (III.23.) számú határozattal jóváhagyott megbízási szerződésben szereplő 

engedélyezési terv beadásának határidejét 2015. június 30-ra módosítja. 

 

Kölked Község Képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

131/2015. (VI. 22.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Víz’s Kft. kérelmét és a 

52/2015. (III.23.) számú határozattal jóváhagyott megbízási szerződésben szereplő 

engedélyezési terv beadásának határidejét 2015. június 30-ra módosítja. 

 

 

7. napirend: Interpellációk 
 

 

Hegedűs Sándor képviselő: Írásos tájékoztatót kér az adótartozásokról. Át kell nézni és a PÜB 

elé kell terjeszteni. 

 

Muskát Zoltán alpolgármester: A Falunappal kapcsolatban gondolják meg a Füredi Zoltán 

által javasolt népszínművet előadó csoport 50 ezer forintos ajánlatát. 

 

 

 

 

 

 

Több napirend nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. 
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Kmft. 

 

 

 

 

Csomor Tibor      Zimmermann-né dr. Kovács Anikó 

 polgármester             jegyző 

 

 

 

 

 

  Muskát Zoltán            Késics János 

  jkv. hitelesítő          jkv. hitelesítő 

 


