Kölked Község Képviselő-testülete
13/2014.

Jegyzőkönyv

Készült: 2014. szeptember 22-én 16.10 órakor Kölked Község Képviselő-testülete nyilvános
ülésén, az önkormányzati hivatal tanácstermében.
Jelen vannak: Martényi János polgármester, Kiss Balázs alpolgármester, Csomor Tibor,
Gerber Csaba, Muskát Zoltán, Müller Andrásné, Németh Zoltán képviselők.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző, Varga Veronika kirendeltség-vezető, 1.) napirendi
pontnál: Hárich-Honvéd Anita intézményegység-vezető, 1.) és 2.) napirendi pontnál: Majoros
Lajos igazgató, webmester, tanácskozási joggal meghívottak.
Martényi János: köszönti a Képviselő-testület tagjait és a tanácskozási joggal meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítésére Csomor
Tibor és Muskát Zoltán képviselőket kéri fel, melyet a testület egyhangúlag elfogadott.
Javasolja a meghívóban szereplő 1.) napirendi pontot a 3.) napirendi pont után csúsztatni,
hogy az intézményvezetőknek ne kelljen várakozniuk. Az 5.) napirendi ponthoz érkeztek
egyéb tárgyalandó témák is, melyeket a következőként javasol tárgyalni: e) Kölkedi
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. kérelme az orvosi rendelő bútorzatának felújítása
ügyében, f) Kölkedi Kirendeltség épületének felújítása, g) Kisvaszari önkormányzat
támogatási kérelme, h) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához i) Béregi Ágnes bejelentése, j) Hősi Emlékmű
felújítása, k) Az MTKT Majsi Idősek Klubja gazdálkodási tevékenységével kapcsolatos
megbízás.
Javasolja zárt ülésen tárgyalni a temetőgondozással kapcsolatos kérelmet.
A polgármester szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a Képviselő-testület az alábbiak
szerint fogadott el:

Napirend
1.) Beszámoló a Kölkedi Baptista Általános Iskola és Óvoda munkájáról
Előadó: Majoros Lajos igazgató, Hárich-Honvéd Anita óvoda intézményegység-vezető
2.) Beszámoló Kölked Község Önkormányzata honlapjával kapcsolatban
Előadó: Majoros Lajos webmester
3.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Martényi János polgármester
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4.) Beszámoló a 2014. évi költségvetés első félévi végrehajtásáról
Előadó: Martényi János polgármester
5.) Egyebek
a) Konyha üzemeltetési jog meghosszabbítása iránti kérelem
b) Szili László Alapítvány támogatási kérelme
c) Nyugdíjas Klub támogatási kérelme
d) Tájékoztató a 0516/1. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban
e) Kölkedi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. kérelme az orvosi rendelő bútorzatának
felújítása ügyében
f) Kölkedi Kirendeltség épületének felújítása
g) Kisvaszari önkormányzat támogatási kérelme
h) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi
fordulójához
i) Béregi Ágnes bejelentése
j) Hősi Emlékmű felújítása
k) Az MTKT Majsi Idősek Klubja gazdálkodási tevékenységével kapcsolatos megbízás
6.) Képviselői interpellációk
1. napirend (jkv-hez mellékelve)
Martényi János: az írásos anyagot minden képviselő
intézményvezetőkhöz, hogy van-e szóbeli kiegészítésük?

megkapta.

Kérdése

az

Majoros Lajos igazgató: nincs.
Hárich-Honvéd Anita intézményegység vezető: nincs.
Csomor Tibor: milyen a kapcsolat a Szeretetszolgálattal? Hosszantartó együttműködésre
számíthatunk?
Majoros Lajos igazgató: a kapcsolat jó, rohamosan csökken a gyermeklétszám, jelenleg 82 fő
van. Most 12 fő 8. osztályos tanulójuk van, 3 fő elsős fog felkerülni az óvodából következő
tanévben. Első osztály önállóan nem, csak összevontan fog tudni indulni. A fenntartási
költségekkel lesz probléma, a Szeretetszolgálat a következő testülettel fog majd tárgyalni ez
ügyben.
Csomor Tibor: lemorzsolódásra lehet számítani? Az is előfordulhat, hogy állami fenntartásba
kell majd adni az intézményt?
Hárich-Honvéd Anita intézményegység vezető: nemcsak az iskolában, az óvodában is jelezték
már a szülők, hogy elviszik a kölkedi intézményből a gyermeküket. Úgy véli a
Szeretetszolgálat mindent meg fog tenni, hogy fenntartsa az intézményt.
Muskát Zoltán: egy évfolyam ki fog maradni a felvázolt tendenciák alapján, a költségek így
meg fognak növekedni és túl fogják lépni a szerződésben foglalt 10%-ot. Erre fel kell
készülnünk. Jelenleg havonta 720 ezer forintot fizetünk. Kalkulálni kell azzal is, hogy 2015.
január 1-től 10%-kal emelkednek majd a pedagógusi bérek.
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Hárich-Honvéd Anita intézményegység vezető: a mostani és a következő tanév lesz a
problémás, ezt követő időszakokra megvan a létszám-utánpótlás.
Csomor Tibor: tartalmasak a beszámolók, továbbiakban is hasonló eredményes munkát kíván.
Kiss Balázs: az óvodából az udvari játékok el lettek távolítva, ezeket sikerült már pótolni?
Hárich-Honvéd Anita intézményegység vezető: egy játékot pótoltak, a többit nem sikerült
még. Minősített játékok kellenek, amelyek drágábbak. Most újra gyűjtenek rájuk.
Kiss Balázs: szorosabbra kell fűzni a kapcsolatot az intézményekkel, hogy például ilyenekről
tudjunk. Köszönjük a munkájukat. Kéri, hogy ezt a kollégáknak is tolmácsolják.
Németh Zoltán: széleskörű látókör, személyes kapcsolatok tűnnek ki az írásos anyagból.
Szépek az eredmények. Köszönjük a munkájukat.
Muskát Zoltán: mi a helyzet a rendőri reggeli ellenőrzéssel?
Majoros Lajos igazgató: előző tanévben indult az a program, mely keretében az igazolatlanul
hiányzó tanulókat a gyermekjóléti szolgálat munkatársa a rendőrséggel együttműködve
bekísérte az iskolába. Most szeptembertől újra indult a program, de abban csak a
gyermekjóléti szolgálat munkatársa vesz részt. Így is érezhető annak visszatartó ereje.
Martényi János: köszönjük a tartalmas beszámolókat.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
83/2014. (IX.22.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kölkedi Baptista Általános Iskola és
Óvoda éves munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
2. napirend (jkv-hez mellékelve)
Muskát Zoltán: jelen pillanatban nincs fent minden testületi ülés jegyzőkönyve, illetve
meghívója. Ez információáramlás problémája vagy más jellegű? A választás kapcsán
viszonylag gyorsan kerültek fel az anyagok. Mi az oka annak, hogy nem naprakészek az
anyagok?
Majoros Lajos webmester: ő a kapott anyagokat két napon belül felteszi, eleget téve a
szerződéses kötelezettségének. A képviselő-testületi ülések meghívói közül mindig csak az
aktuális ülését jeleníti meg.
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Varga Veronika kirendeltség-vezető: a jegyzőkönyveket az aláírást követően küldi meg a
webmesternek. Munkatorlódás miatt most valóban csúszás történt, ám ezt igyekszik
mihamarabb korrigálni.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
84/2014. (IX.22.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kölked Község Önkormányzata
honlapjának üzemeltetéséről szóló beszámolót elfogadja.
3. napirend (jkv-hez mellékelve)
Csomor Tibor: milyen tartalmú szerződést kötöttek a belterületi utak felújítására?
Martényi János: Ratting Józseffel kötötték meg a szerződést, a 2014. augusztus 21-i ülésen
megbeszéltek szerint. (Bemutatja az aláírt szerződést a képviselőknek.)
Csomor Tibor: azon az ülésen ő nem vett részt és értesítést sem kapott róla. Kéri az ülésről
szóló jegyzőkönyvet így korrigálni.
Kiss Balázs: elmondta, hogy a vállalkozóval szóban egyeztek meg a Móricz Zsigmond utca
kátyúzásáról.
Muskát Zoltán: mindenképpen szükséges egy pontos írásbeli árajánlat, a közútszakasz pontos
meghatározásával, a felhasználandó aszfalt minőségével és mennyiségével. Ezt mellékelni
kell a szerződés mögé és pontosítani is kell azt, az árajánlatban írtaknak megfelelően.
Martényi János: javasolja, hogy korrigálják a 2014. augusztus 21-i jegyzőkönyvet az alábbiak
szerint: Csomor Tibor nem volt elérhető, így nem kapott értesítést az ülésről és a 75/2014.
(VIII.21.) számú határozatot az alábbiak szerint módosítja a testület:
85/2014. (IX.22.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 75/2014. (VIII.21.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ratting József vállalkozót bízza meg
Kölked község belterületi útjainak kátyúzásával, az árajánlatban foglaltak szerint, a
költségvetésében elkülönített tartaléka terhére.
11/2014. számú jegyzőkönyv bevezető része az alábbiak szerint módosul: Csomor Tibor nem
volt elérhető, így nem kapott értesítést a rendkívüli ülésről.
Muskát Zoltán: játszótérrel mi a helyzet?
Martényi János: mintegy 240 önkormányzatot érint ez az MVH döntés. A
projektmenedzsment segítségét igénybe véve fellebbeztünk és a végrehajtás felfüggesztését
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kértük. Baranya megyében 14 önkormányzat érintett. Senki nem kapott még választ. Már
kormányzati szinten is vizsgálódnak az ügyben.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: véleménye szerint a Magyar Horizont Alapítványt
is fogják vizsgálni, az önkormányzat egyetlen mentsége, hogy jóhiszeműen járt el. Kérték dr.
Hargitai János országgyűlési képviselő segítségét is.
Muskát Zoltán: a gondatlanság ténye meg fog állni és mindenki fizetni fog.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Csomor Tibor) mellett az alábbi
határozatot hozta:
86/2014. (IX.22.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót
jóváhagyja.
4. napirend (jkv-hez mellékelve)
Németh Zoltán: a PÜB tárgyalta és a módosításokkal elfogadásra javasolta az anyagot, mely
szerint az előterjesztésnek része kellett volna, hogy legyen az írásos indokolás, melyet
jogszabály ír elő. Módosítani kell a mellékelt rendelet-tervezetet, mivel az a költségvetési
rendeletünk módosításáról szól. A számadatokban pedig a 144.389 eFt sarokszám a helytálló.
Kérdése, hogy a szociális juttatások mitől emelkedtek?
Schauer Antal gazdálkodási főmunkatárs: valóban a 144.389 eFt-os adat a helyes. A bér
esetében a közmunkaprogramban több lehetőséget kaptunk, mint váruk, de év végére még
nem tudjuk mi lesz. Várhatóan januárban kapjuk majd csak meg a decemberi közmunkához
kapcsolódó pénzeket, csakúgy, mint a foglalkoztatást helyettesítő támogatást.
Muskát Zoltán: a dolgozók a közös önkormányzati hivatalhoz tartoznak, a polgármester miért
nem?
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: a polgármester az önkormányzathoz tartozik.
Muskát Zoltán: akkor miért nem szerepel a létszámadatokban?
Schauer Antal gazdálkodási főmunkatárs: mert nem főállású.
Muskát Zoltán: végkielégítés jár a nem főállású polgármesternek?
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: nem tudja, utána néz.
Muskát Zoltán: hiányzik a költségvetési rendelet-tervezet jogszabályban előírt szöveges
indokolása.
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Csomor Tibor: a szöveges rész 15. § (1) bekezdésében elírás van, helyesen a
„megváltoztatása” szónak kellene szerepelnie. A 2/a. mellékletben az 55 pont 84140-hez
tartozó vízellátása a továbbszámlázást is tartalmazza? A 2/a. melléklet tartalmaz
értékcsökkenési leírást is, miért? Szintén ebben a mellékletben szerepelnek az ingatlanok
bérbeadásai, ez mitől mínuszos?
Schauer Antal gazdálkodási főmunkatárs: a vízmű változtatását tartalmazza az az összeg, amit
nem tudtunk konkrétan, így ez csak egy terv. A közkutak összesen havi 6-7 ezer forintba
kerülnek. Az értékcsökkenést szerepeltetni, tervezni kell. Az ingatlanoknál terveztünk például
csőtörésre, javítási költségekre fordítható összeget.
Muskát Zoltán: a hulladék és a víz külön számon vannak?
Schauer Antal gazdálkodási főmunkatárs: ugyanazon a számon szerepelnek. Az új törvény
sok mindent összevon. A hulladék havonta 14 ezer Ft+ÁFA.
Csomor Tibor: az 5. számú mellékletben pályázatírás szerepel 845 eFt-tal, ez mit takar?
Muskát Zoltán: ki döntött erről? Ki készítette el őket?
Schauer Antal gazdálkodási főmunkatárs: az út- és az iskola-felújításokkal kapcsolatos
tervdokumentációk árait Bankos Zsolték cége készítette.
Martényi János polgármester: én döntöttem ezekről, szükségesek voltak a pályázatokhoz,
kivitelezéshez.
Csomor Tibor: ha készült róla terv, miért nincs nálunk? Ha van, akkor miért lett ilyen az
utunk? Nincs széle és görbe. Meg lehet a tervet nézni?
Martényi János: van példány nálunk, a pályázati anyag részeként. Ha megcsinálják a szélét,
azt szétnyomták volna. A régi útra húztak új burkolatot, azt követték. A tervet meg lehet
tekinteni, ott az anyag az irodájában.
Muskát Zoltán: az iskola anyagát is Bankosék csinálták? Az 1. számú melléklet 1.24. sorában
helyesen az „igen” szerepel.
Schauer Antal gazdálkodási főmunkatárs: igen, az iskola anyagát is Bankos Zsolték
készítették.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás (Csomor Tibor, Muskát Zoltán) mellett
megalkotta
6/2014. (IX.22.) számú önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (III. 10.) számú önkormányzati rendeletének
módosításáról
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5.) Egyebek
a) Konyha üzemeltetési jog meghosszabbítása iránti kérelem
Martényi János: a PÜB ülésén Muskát Zoltán nem értett egyet azzal, hogy most tárgyaljuk ezt
a kérdést, azt javasolta, hogy hagyjuk a következő testületre az ebben való döntést. Ezzel nem
ért egyet. 3 hónapos elkötelezettséget jelentene a szerződés megkötése, ennyi a felmondási
ideje.
Muskát Zoltán: ha a következő testületre hagynánk az ebben való döntés lehetőségét, az
nagyvonalúság lenne részünkről. Csak ezért nem javasolja most dönteni, a
konyhaüzemeltetővel semmilyen problémája nincsen.
Csomor Tibor: lehetünk nagyvonalúak a konyhaüzemeltetővel szemben is. Ebben a
szerződésben nem lát rizikót.
Kiss Balázs: Hablingnénak félelmei vannak. Hárich-Honvéd Anita elmondásaira alapozva
talán erre a tanévre hosszabbítsuk meg a szerződést.
Muskát Zoltán: javasolja, hogy a következő testületre hagyjuk, az alapszerződést sem látjuk.
Csomor Tibor: ne odázzuk el a döntést. 11 éve üzemelteti Hablingné a konyhát, soha nem volt
vele gond, nem lát kockázatot benne.
Muskát Zoltán: kockázatot ő sem lát benne.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Muskát Zoltán) mellett az alábbi
határozatot hozta:
87/2014. (IX.22.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Habling Imréné vállalkozóval kötött
napközi konyhára vonatkozó üzemeltetési szerződést további 4 évre, 2018. december 31.
napjáig meghosszabbítja.
b) Szili László Alapítvány támogatási kérelme
Németh Zoltán: a PÜB tárgyalta és 100.000,- Ft támogatás megítélését javasolta a testületnek
szív ultrahang diagnosztikai készülék és terheléses EKG vételárának törlesztésére.
Kiss Balázs: mennyit adtunk a CT-re?
Muskát Zoltán: 250,-Ft/fő összeggel járultunk hozzá.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
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A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
88/2014. (IX.22.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 100.000,-Ft-tal, azaz Egyszázezer
forinttal támogatja a Szili László Alapítványt szív ultrahang diagnosztikai készülék és
terheléses EKG vételárának törlesztését. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a
támogatási összeg átutalásáról.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.
c) Nyugdíjas Klub támogatási kérelme
Martényi János: a PÜB tárgyalta, és 50.000,- Ft-os hozzájárulást javasolt a klub 15 éves
fennállása ünnepségére.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
89/2014. (IX.22.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 50.000,-Ft-tal járul hozzá a Nyugdíjas
Klub 15. éves jubileumi rendezvényéhez.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: 2014. október 3.
d) Tájékoztató a 0516/1. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban
Martényi János: szeptember 15-én a földhivatal a helyszínen ellenőrizte a Kovácska Zoltán
területére lerakott kövek eltávolítását. Csak félig fogadták el a munkánkat. Apró kövek
maradtak a földön, melyeket 30 napon belül el kell távolítanunk onnan.
Csomor Tibor: milyen méretűek ezek a kövek? Mekkora mennyiségben maradtak a
termőföldön?
Martényi János: öklömnyi a legnagyobb méretű. Egy-két sávban maradtak meg, 20-40 cm
szélességben. Azt javasolták, hogy állítsuk vissza az eredeti állapotot, méressük ki az utat.
Kiss Balázs: 650 ezer forint lenne csak az illeték. A sárrázók és a hidak is a jelenlegi
állapothoz vannak igazítva, ezeket a kiméretés után új helyre kellene rakni. A másik 3
gazdával is számolnunk kellene, akiknek az út túloldalán helyezkedik el a földjük.
Martényi János: nem javasolja, hogy mi méressük ki az utat.
Csomor Tibor: méresse ki az érintett gazda a földjét.
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Kiss Balázs: a földtulajdonos már ebben az állapotban, föld-út arányban vásárolta meg a
földet.
e) Kölkedi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
bútorzatának felújítása ügyében

kérelme az orvosi rendelő

Martényi János: a PÜB tárgyalta és javasolta, hogy a Testület mint tulajdonos, támogassa a
Kölkedi Nonprofit Kft. bútorvásárlási szándékát. A cég rendelkezik az ehhez szükséges
forrással, ami kb. bruttó 1,1 millió forint.
Csomor Tibor: milyen műszaki tartalmat takar pontosan a kérelem?
Muskát Zoltán: teljes bútorzat, asztalok, szekrények, elválasztó fal. Ha a Nonprofit Kft.
finanszírozza a bútorvásárlást, a bútor természetesen a Kft. tulajdona lesz.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Csomor Tibor) mellett az alábbi
határozatot hozta:
90/2014. (IX.22.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Kölkedi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft. bútorvásárlását. Felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy a számla
kiegyenlítését követően kezdeményezze a Hivatalban a helyiségleltár módosítását.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.
f) Kölkedi Kirendeltség épületének felújítása
Martényi János: 3,5 millió forintot különítettünk el a kirendeltség felújítására. A PÜB a
felmérési vázrajz és az energetikai tanulmány nélkül javasolja elfogadni az árajánlatot. A tetőt
kellene felújítani, az épület felújítását pályázat útján is meg tudjuk oldani.
Csomor Tibor: ezzel a témakörrel ne ez a testület foglalkozzon. Nem biztos, hogy ezt most
kell csinálni. Nem támogatja. Más szervezésben a közmunkásokat is be lehetett volna vonni
segédmunkásként és lehet, hogy lenne még egyéb ilyen alternatív költségcsökkentő tényező.
Muskát Zoltán: kérjünk árajánlatokat és a döntést hagyjuk a következő testületre.
Csomor Tibor: egyetért Muskát Zoltánnal, döntsön a következő testület.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
91/2014. (IX.22.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy
további árajánlatokat kérjen a kölkedi önkormányzati hivatal tető felújítására.
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Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: 2014. október 10.
g) Kisvaszari önkormányzat támogatási kérelme
Martényi János: a PÜB is tárgyalta a kérést, mely telefonon érkezett. Azt javasolta a PÜB,
hogy ha kap írásos kérelmet, a következő testület döntsön róla.
h) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2015. évi fordulójához
Martény János: ismét aktuális lett a kérdés, 2014. október 1-ig lehet csatlakozni a Bursa
Hungarica 2015. évi fordulójához. A PÜB tárgyalta és javasolta a csatlakozást.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
92/2014. (IX.22.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Hursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.
i) Béregi Ágnes bejelentése
Martényi János: Béregi Ágnes kérte, hogy járuljunk hozzá ahhoz, hogy ideiglenesen, időszaki
jelleggel elektromos karámba engedje ki a lovait a karámuk melletti közterületre.
Csomor Tibor: milyen rövid időtartamú dolog ez? Mi történik, ha kitörnek a lovak?
Martényi János: addig engedné csak ki őket, amíg kitakarítják a helyüket, körülbelül fél
órákról lenne szó. Ha kitörnek a lovak, az a tulajdonosuk felelőssége.
A képviselő-testület határozat hozatala nélkül a bejelentést tudomásul vette.
j) Hősi Emlékmű felújítása
Martényi János: a PÜB tárgyalta, Muskát Zoltán javasolta, hogy kérjünk máshonnan is
árajánlatot. A PÜB javaslata szerint 300-350 ezer forinttal járuljunk hozzá a református
templomkertben álló emlékmű felújításához.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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93/2014. (IX.22.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
református templom kertjében álló Hősi Emlékmű felújítási munkálataihoz árajánlatot kérjen
a meglévő árajánlat műszaki tartalmával megegyezően.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: 2014. október 10.
k) Az MTKT Majsi Idősek Klubja gazdálkodási tevékenységével kapcsolatos megbízás
Martényi János: az írásos anyagot mindenki megkapta. A tavalyihoz képest csökkentek a
költségeink, javasolja elfogadni az előterjesztésben szereplőket.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
94/2014. (IX.22.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mohácsi Többcélú Kistérségi
Társulás Működését (idősek nappali ellátása könyvelési munkáinak ellátása) 3727,- Ft/hó
összegben támogatja 2015. évben. Megbízza a polgármestert, hogy az erről szóló határozatot
az MTKT vezetőjének haladéktalanul küldje meg.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: azonnal
6.) Képviselői interpellációk
Csomor Tibor: mi a helyzet a belvíz pályázat tervezésével?
Kiss Balázs: készült a geodézia, az árvízi védekezés miatt 3 hetes csúszás van.
Csomor Tibor: volt a főúttal kapcsolatban bejárás?
Martényi János: legutolsó információ szerint áprilisban kellett volna bejárni, azóta sem tud
semmit.
Csomor Tibor: benti buszmegállónál a köveket távolítsuk el. A kőzúzalék hull be több helyen
az árokba. A záróelemek mellett a víz is mossa. Nem lett befejezve a térkövezés helyreállítása
sem. A fákat is megsértették.
Martényi János: a fákat kicserélték. Az útbejárással kapcsolatban megkeresi holnap a mohácsi
önkormányzatot.
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Több napirend nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárta.

Kmft.

Martényi János
polgármester

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző

Muskát Zoltán
jkv. hitelesítő

Csomor Tibor
jkv. hitelesítő
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