
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

12/2015. 

 

 

 Jegyzőkönyv  

 

 

Készült: 2015. július 13-án 16:00 órakor Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete nyilvános ülésén, az önkormányzati hivatal tanácstermében 

 

 

Jelen vannak: Csomor Tibor polgármester, Muskát Zoltán alpolgármester, Gerber Csaba, 

Hegedűs Sándor, Késics János, Tutti Tibor, képviselők. 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző, Varga Veronika kirendeltség-vezető tanácskozási 

joggal meghívottak. 

 

Távol: Martényi János képviselő. 

 

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fős képviselő-testületből 6 fő megjelent, 

az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítésére Gerber Csaba és Tutti Tibor képviselőket kéri 

fel, melyet a testület egyhangúlag elfogadott. 

 

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

 

 

Napirend 

 

1.) Előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulásban lévő üzletrész értékesítéséről 

Előadó: Csomor Tibor polgármester 

 

2.) Előterjesztés a Kölkedi Fehér Gólya Óvoda Alapító okiratáról 

Előadó: Csomor Tibor polgármester 

 

3.) Előterjesztés jégesőelhárítási tagdíj és szolgáltatási díj fizetéséről 

Előadó: Csomor Tibor polgármester 

 

 

1. napirend (jkv-hez mellékelve) 

 

 

Csomor Tibor polgármester: Összesen hat település nem szavazta meg a tulajdoni hányad 

eladását. 100%-os tulajdonban kell lennie a cégnek, hogy pályázni tudjanak. Anno Pécs Város 

a társulás 1%-át osztotta fel a társult önkormányzatok között. Ha lemondunk, a társulásnak 

továbbra is tagja maradunk, a szavazati jogunk is megmarad, csak tulajdonjogunk nem lesz. A 

lényeg az lenne, hogy ne kelljen közbeszerzést végeznie a cégnek. Arra nem kérdezett rá, 

hogy mi lesz, ha nem adják el a részüket. Ebből túl nagy bevételünk nem lenne. 

 

Muskát Zoltán alpolgármester: Mekkora összeget szántunk rá egykor? 



 

Csomor Tibor polgármester: Ez nekünk nem került pénzbe. 

 

Muskát Zoltán alpolgármester: Pécs így jóval nagyobb EU-s támogatást kapott. Mindent Pécs 

Város Polgármestere fog aláírni, illetve Pécs Város Képviselő-testülete gyakorolja a 

tulajdonosi jogokat. Nehogy az legyen a vége, hogy ne legyen hulladékszállítónk. Számára 

nem derül ki, hogy garanciát vállalnak arra, hogy elszállítják a hulladékunkat a jövőben is. 

 

Csomor Tibor polgármester: Döntéshozó képességünk így sincs. Kizárni nem tudnak minket, 

de vétózni sem tudunk. Az arányokat nem tudjuk megváltoztatni. Ha garanciát látnánk arra, 

hogy a jövőben is elviszik a szemetet, akkor rendben lenne. Kérjünk garanciális 

szavatosságot. 

 

 

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

határozati javaslatot: Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete visszavonja a 

139/2014. (XII.15.) számú határozatát. 

 

Kölked Község Képviselő-testülete egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

133/2015. (VII.13.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 139/2014. (XII.15.) 

számú határozatát. 

 

 

Csomor Tibor polgármester egyenként szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati 

javaslatot, az alábbi 4.) ponttal történő kegészítéssel: Kölked Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete jelen határozat 1.)-3.) pontjának hatályba lépését az önkormányzat 

közigazgatási területéről történő települési szilárd hulladék elszállításának biztosításához köti.  

 

 

Kölked Község Képviselő-testülete egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

134/2015. (VII.13.) számú határozat 

1.) Kölked Község Önkormányzat Képviselő-testülete akként határozott, hogy a BIOKOM 

Nonprofit Kft-ben meglévő 19.255,- Ft azaz (Tizenkilencezer-kettőszázötvenöt forint) 

névértékű, az Önkormányzat tulajdonát képező osztatlan közös tulajdoni hányadot a 

beterjesztett üzletrész adás-vételi szerződésben írtak szerint értékesíti a Mecsek-Dráva 

Önkormányzati Társulás javára az üzletrész névértékével megegyező vételáron. 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza Csomor Tibor polgármestert, hogy az üzletrész 

értékesítésére vonatkozó adás-vételi szerződést és az ügylethez kapcsolódó jognyilatkozatokat 

Kölked Község Önkormányzata nevében aláírja. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a 

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás felé fennálló önkormányzati kötelezettségbe a vételár 

összege beszámításra kerüljön. 

3.) A képviselő-testület felhatalmazza Csomor Tibor polgármestert, hogy a Mecsek-Dráva 

Önkormányzati Társulás felé fennálló kötelezettség és a vételár kompenzációjára vonatkozó 

jognyilatkozatot megtegye. 



4.) Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozat 1.)-3.) pontjának 

hatályba lépését az önkormányzat közigazgatási területéről történő települési szilárd hulladék 

jelenlegi szerződésének feltételrendszere szerinti elszállításának biztosításához köti.  

Felelős: Csomor Tibor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Csomor Tibor polgármester bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. 

 

Kölked Község Képviselő-testülete egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

135/2015. (VII.13.) számú határozat 

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Tanácsa 16/2014. (08.14.) számú határozata 

alapján Kölked település képviselő-testülete egyetért a „Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási 

Program – települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése” Projektben 

megvalósult létesítmények, eszközök felett vagyonkezelői jog alapításával és felhatalmazza a 

Társulási Tanácsot a kijelölt üzemeltetővel a vagyonkezelői szerződés megkötésére. 

Felelős: Csomor Tibor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2. napirend (jkv-hez mellékelve) 

 

 

Csomor Tibor polgármester: Az írásos anyagot megkapták a képviselők. Az okiratban 

szereplő létszám a törvény által meghatározott maximális. Kérése, hogy a datálásnál a Lippót 

javítsuk. Az alapfeladatoknál a 6.2. pontnál a nemzetiségi nevelés kizárólag magyar nyelven 

folyik majd. Kéri a képviselő-testületet, hogy a részükre megküldött módosított Alapító 

Okiratot jóváhagyni szíveskedjenek. 

 

 

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

előterjesztés szerinti határozati javaslatot. 

 

Kölked Község Képviselő-testülete egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

136/2015. (VI. 26.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kölkedi Fehér Gólya Óvoda Alapító 

okiratát a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. A testület felhatalmazza a polgármestert 

az Alapító okirat aláírására, a további szükséges lépések megtételére. 

Felelős: Csomor Tibor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

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

polgármester az alábbiak szerint ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket: 

 

 



137/2015. (VI. 26.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kölkedi Fehér Gólya Óvoda 

óvodavezetői feladataival Hárich-Honvéd Anitát bízza meg, 2015. szeptember 1. napjától 5 év 

határozott időre. Az óvodavezető illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvényben foglaltaknak megfelelően kell megállapítani. A képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert a vezetői megbízás aláírására. 

 

138/2015. (VI. 26.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tanyagondnok feladataival Hegedűs 

Sándort bízza meg, 2015. július 15. napjától határozatlan időre. A tanyagondnok illetményét a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltaknak megfelelően 

kell megállapítani. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kinevezés aláírására. 

Felelős: Csomor Tibor polgármester 

Határidő: 2015. július 15. 

 

139/2015. (VI. 26.) 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 31. 

 

 

3. napirend (jkv-hez mellékelve) 

 

Csomor Tibor polgármester: A NEFELA társulás tagjai vagyunk, ezzel kötelezettségeink is 

vannak. A jogi procedúrák elkerülése miatt a mellékelt számlákat ki kell fizetni. A kérdés az, 

hogy a jövőben fenntartsuk-e a tagságunkat? Javasolja, hogy igen. 

Muskát Zoltán alpolgármester: Amióta tagok vagyunk, nem volt jégverés. Javasolja, hogy 

maradjon a település tag. 

 

A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette, a NEFELA tagságát a jövőben is 

fenntartja. 

 

Csomor Tibor polgármester: Az érték nagysága miatt szeretné, ha tudna a testület arról, hogy 

a jellemzően Falunap, illetve a Búcsú miatt ideiglenes árambekapcsolást kell kérni a 

Körparknál. Ez pénzbe kerül. A szerelő nem vállalt felelősséget más szekrényéért, így nem 

írta alá a bekötést sem. Polyákovis szekrényének generálozása 30 ezer forint lett volna és kért 

volna még 20 ezer forint használati díjat az önkormányzattól. Egy új 150 ezer forintba kerül, 

így a Nonprofit Kft. csináltatott egyet. 

 

Muskát Zoltán alpolgármester: Ebben az árban benne van a villamossági biztonsági 

felülvizsgálat is? 

 

Csomor Tibor polgármester: Igen. Hosszabb távon akár kikölcsönözni is lehetne. Meg kellene 

nézni, hogy a sátorbérléssel hogy állnak a Nagynyárádi KÖH-t létrehozó önkormányzatok. 

Más: megkereste egy vállalkozás, hogy ingyenesen elkészítenék a település weboldalát, ezt 

követően 13 eFt/év lenne a tárhely ára, 5 eFt/alkalom az esetenkénti karbantartás. 

 

Tutti Tibor képviselő: Adnak nekünk jelszót, hogy hozzáférjünk? 

 



Csomor Tibor polgármester: Igen, teljes hozzáférést kapunk. 

 

 

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

határozati javaslatot: Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete az új honlap 

elkészítését követő hónap utolsó napjával felmondja Majoros Lajos webmesteri szerződését. 

 

 

Kölked Község Képviselő-testülete egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

140/2015. (VI. 26.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete az új honlap elkészítését követő hónap 

utolsó napjával felmondja Majoros Lajos webmesteri szerződését. 

Felelős: Csomor Tibor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

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

határozati javaslatot: 

 

Kölked Község Képviselő-testülete egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

141/2015. (VI. 26.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

önkormányzat honlapjának megújítása érdekében a szükséges lépéseket megtegye. 

Felelős: Csomor Tibor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

 

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

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

Csomor Tibor      Zimmermann-né dr. Kovács Anikó 

 polgármester             jegyző 

 

 

 

 

 

 

Gerber Csaba              Tutti Tibor 

 jkv. hitelesítő           jkv. hitelesítő 


