Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
17/2014.

Jegyzőkönyv

Készült: 2014. november 11-én 16:00 órakor Kölked Község Önkormányzatának Képviselőtestülete nyilvános ülésén, az önkormányzati hivatal tanácstermében
Jelen vannak: Csomor Tibor polgármester, Hegedűs Sándor, Késics János, Tutti Tibor,
Muskát Zoltán képviselők.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző, Varga Veronika kirendeltség-vezető, az 1.
napirendnél Resitcky Gergely ügyvezető, a 3. napirendnél Tuttiné Merkler Gabriella adóügyi
főelőadó és Schauer Antal gazdálkodási főmunkatárs, Schäffer József PÜB elnök-helyettes, és
Füredi Zoltán PÜB tag, tanácskozási joggal meghívottak.
Távol: Gerber Csaba és Martényi János képviselők, Orsós Ferenc RNÖ elnök.
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 Késics János és Muskát Zoltán képviselőket
kéri fel, melyet a testület egyhangúlag elfogadott.
A polgármester előterjeszti a napirendet, melyet a képviselő-testület az alábbiak szerint
fogadott el:

Napirend

1./

Előterjesztés a Kölkedi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. és a Vízmező Kft.
közötti megbízási szerződés módosításáról
Előadó: Csomor Tibor polgármester

2./

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Csomor Tibor polgármester

3./

Beszámoló az adózás tapasztalatairól, javaslat a helyi adók 2014. évi mértékére
Előadó: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző

4./

Előterjesztés az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályának
módosításáról
Előadó: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző

5./

Egyebek

6./

Képviselői interpellációk
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1. napirend
Csomor Tibor polgármester: A teljesítési határidőn túlcsúszott a Vízmező Kft. A múltban
szóbeli megállapodások történtek a volt polgármesterrel. A Kft. részéről tarthatatlan volt a
határidő, az ároktisztítás elmaradt, az időjárás is hátráltatta. Toleráljuk ezeket és fogadjuk el a
szerződésmódosításban szereplő két határidőt. Ezek 2015. január 30. és 215. február 28. Kérte
az ügyvezetőt, hogy olyan határidőt nyújtson be, amit tartani tud. Nem szeretnénk még egy
szerződést módosítani. Az ügyvezető úgy nyilatkozott, hogy jól áll a munkákkal és ezeket
tudja is tartani. Pénzügyi szempontból minimális az eltérés az előzőhöz képest, lenne egy
részszámla és egy végszámla is, de mindkettő sikerdíjas, csak akkor lépne életbe, ha nyerne a
pályázatunk. Egy fix költség is szerepel, mely az alapszerződésben is benne volt, ez bruttó
300.000,- Ft, melyet akkor is megtérít a Nonprofit Kft., ha nem nyer a pályázatunk.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: A sikerdíjat is be tudjuk kalkulálni, ha a pályázó
az önkormányzat, a megrendelő a tervekre a Nonprofit Kft.? Az anyagi fedezetet adja az
önkormányzat a Nonprofit Kft-nek?
Resitcky Gergely ügyvezető: Erről már szó volt az előző testületi ülések egyikén, a sikerdíj
bekalkulálható, mert az önkormányzat meg fogja vásárolni a Nonprofit Kft-től a terveket.
Csomor Tibor polgármester: Szeretné, ha megvalósulna a projekt, előre kell dolgozni.
Biztosítsuk az ehhez szükséges összeget a Nonprofit Kft-nek.
Tutti Tibor képviselő: Mik a határidők, szavazzunk azokról.
Hegedűs Sándor képviselő: Előre láthatóan mekkora volumenű a beruházás?
Csomor Tibor polgármester: Az ügyvezető 150 millió forintot említett.
Resitcky Gergely ügyvezető: Valóban, 150 millió forint elnyerésére lát reális esélyt.
Hegedűs Sándor képviselő: A Rákóczi, valamint a Széchenyi utcákból hová tervezik elvezetni
a vizet?
Resitcky Gergely ügyvezető: Ezekben az utcákban két irányban lejt az út, meglátása szerint az
elvezetést csak az Árpád utca felé lehet megoldani.
Hegedűs Sándor képviselő: Ott vigyázni kell, mert tovább nem vezet semmi. A régi
vízelvezető árokrendszer már nem létezik.
Resitcky Gergely ügyvezető: A falu gödrét ki kell tisztítani, befogadó pontként funkcionál,
onnan semmi nem folyik tovább. A másik hasonló terület az iskola felé vezető árok az Árpád
utcában. A kezelőre kell nyomást gyakorolni, hogy a külterületeket tartsa karban.
Csomor Tibor polgármester: Van több hely, ahol árok nem építhető ki. Vannak erre olyan
lejtésű, kialakítású úttestek, melyek ilyen funkciójukban megoldják az elvezetést.
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a Kölkedi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft. részére a belterületi vízrendezési beruházáshoz szükséges tervezési
munka előkészítési fázisában felmerülő költségekhez szükséges bruttó 300.000,- Ft-ot, azaz
háromszázezer forintot. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a meghatározott összeg
Nonprofit Kft-nek való átutalásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
107/2014. (XI.11.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a Kölkedi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft. részére a belterületi vízrendezési beruházáshoz szükséges tervezési
munka előkészítési fázisában felmerülő költségekhez szükséges bruttó 300.000,- Ft-ot, azaz
háromszázezer forintot. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a meghatározott összeg
Nonprofit Kft-nek való átutalásáról.
Felelős: Csomor Tibor polgármester
Határidő: 2014. december 31.
Csomor Tibor polgármester szavazásra bocsátja a módosított megbízási szerződés
jóváhagyását az alábbi határozati javaslat szerint: Kölked Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete javasolja a Kölkedi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetőjének, hogy a Vízmező Szolgáltató Kft-vel kötött, a belterületi vízrendezési
beruházás megvalósításához szükséges vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli
tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó megbízási szerződés 1. számú módosítását fogadja
el.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
108/2014. (XI.11.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Kölkedi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, hogy a Vízmező Szolgáltató Kft-vel kötött, a
belterületi vízrendezési beruházás megvalósításához szükséges vízjogi létesítési engedélyezési
és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó megbízási szerződés 1. számú
módosítását fogadja el.
2. napirend (jkv-hez mellékelve)
Csomor Tibor polgármester: Van néhány kiegészítése az írásbeli anyaghoz. A 91/2014.
(IX.22.) számú határozatot még az előző képviselő-testület hozta. Leírta, de elmondja, hogy
nem támogatja. Akkor sem támogatta. Nem ázik be a hivatal épülete, az, hogy esztétikailag
milyen, az nem jelentős probléma. Sok víz jön le az egyik kicsi szegletbe. Vannak ettől
fontosabb dolgaink a faluban.
Muskát Zoltán alpolgármester: Az ajánlatkérésig sem jutott el ezek szerint ez a dolog.
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Csomor Tibor polgármester: Nem jutott el. Javasolja, hogy vonják vissza ezt a határozatot.
Kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati
javaslatot: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 91/2014. (IX.22.) számú
határozatát visszavonja.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
109/2014. (XI.11.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 91/2014. (IX.22.) számú határozatát
visszavonja.
Csomor Tibor polgármester: A Hősi emlékmű kapcsán jelzi, hogy egy vállalkozóval beszélt
telefonon, még nem tud érdemi információval szolgálni.
Hegedűs Sándor képviselő: Javasolja, hogy hívják fel a lakosságot a felújítás támogatására.
Csomor Tibor polgármester: A református egyház, melynek temploma mellett áll az
emlékmű, jelezte, hogy nem tudja támogatni a felújítást.
Hegedűs Sándor képviselő: Ettől függetlenül írjuk ki, nemcsak reformátusok, katolikusok és
egyéb nációjúak is vannak a faluban.
A polgármester támogatja a javaslatot, megkeresi a lakosságot a Hősi emlékmű felújításának
támogatására.
Csomor Tibor polgármester: A 95/2014. (IX.22.) számú határozattal kapcsolatban
kiegészítené az írásos anyagot. A határozatnak megfelelő megbízási szerződés elkészült, a
volt polgármester aláírta, Fodor Antal viszont nem. Elmondása szerint az előző
polgármesterrel szóban másban állapodtak meg. Kifogásolta, hogy nem megfelelően lettek
lekonkretizálva a feladatai, valamint a szerződésben nem szerepel, hogy az üzemanyag
költségeit ki állja, holott erről döntött a testület a szeptemberi ülésen is. Közmunkások is
végezték már ezt a feladatot.
Muskát Zoltán alpolgármester: A falué a temető, egy ideig a katolikus egyház is végeztette a
gondnoki feladatokat.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Nincs üzemeltetési megállapodás a püspökséggel?
Muskát Zoltán alpolgármester: Nincs. Tárgyaljuk a következő alkalommal a gondnoki
feladatokkal kapcsolatos témát, legyen írásos előterjesztés a jövő heti ülésre.
Csomor Tibor polgármester: A szociális tűzifa igényünket 82 m3-re hagyták jóvá, a november
17-i ülésen tárgyaljuk majd részletesen. Kértünk árajánlatokat a fákra, meg is kaptuk azóta. A
településrendezési eszközök módosítását az Állami Főépítész ratifikálta, következő ülésen
önálló napirendként tárgyaljuk. A 104/2014. (X.20.) számú határozat kapcsán elmondja, hogy
a földút végén levágták a kukoricát, ami belelógott az út nyomvonalába. A földmunkagép
óradíja 11 ezer forint Gráféknál. Az érintett terület számításai szerint kb. 250 m2. A várható
időjárás miatt tegnap volt bent és holnapra megrendelte. Ha a testület nem ért ezzel egyet,
holnap reggel lemondja.
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A képviselő-testület egyhangúan hozzájárult ahhoz, hogy a gépi földmunkálatok az érintett
területen 2014. november 12-én megkezdődjenek.
Tutti Tibor képviselő: Mit csinálunk a kiemelt földdel?
Csomor Tibor polgármester: Áttesszük a kitűzött út nyomvonalába. A 105/2014. (X.20.)
határozat kapcsán elmondja, hogy van még 5 millió forint az önkormányzat számláján, amit
leköthetnénk. Javasolja, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá ehhez.
Kérdés, hozzászólás nem volt. Csomor Tibor polgármester szavazásra bocsátja az alábbi
határozati javaslatot: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a folyószámláin rendelkezésre álló pénzkészletből 5.000.100,- Ft, azaz
ötmillió-egyszáz forint, összeget a Mohácsi Takarék Bank Zrt-nél vezetett betétszámláján,
2014. 12. 30-i lejárattal kösse le.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
110/2014. (XI.11.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
folyószámláin rendelkezésre álló pénzkészletből 5.000.100,- Ft, azaz ötmillió-egyszáz forint,
összeget a Mohácsi Takarék Bank Zrt-nél vezetett betétszámláján, 2014. 12. 30-i lejárattal
kösse le.
Felelős: Csomor Tibor polgármester
Határidő: értelem szerint
Késics János képviselő: A 85/2014. (IX.22.) számú határozattal kapcsolatban kérdése lenne,
hogy a kátyúzás befejeződött-e már a faluban? A Toldi utcában nem jártak ez ügyben.
Csomor Tibor polgármester: A jövő heti ülésen külön anyag lesz ezzel kapcsolatban.
Késics János képviselő: Vettünk-e fel leltárt a napközi konyháról?
Csomor Tibor polgármester: Nem kellett most felvenni, mert folyamatosan ugyanaz a
vállalkozó üzemelteti. Majd ha változás áll be, akkor kell.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
111/2014. (XI.11.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót
jóváhagyja.
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3. napirend (jkv-hez mellékelve)
Hegedűs Sándor PÜB elnök: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta ezt a témát. Az a
javaslatuk a képviselő-testület felé, hogy dolgozzon ki a hivatal egy felszólító levelet, melyet
minden adótartozó részére juttasson el. Ebben legyen leírva, hogy adónemenként mennyi
tartozása van, határozzunk meg egy befizetési határidőt és tájékoztassuk őket egyben az
alkalmazható szankciókról, így az ingó és ingatlan jelzálogjogról is. A jelenlegi helyzet a
tisztességes adózókkal szemben nem korrekt. A PÜB további javaslata, hogy adómértéket ne
emeljünk.
Muskát Zoltán alpolgármester: Az adózók listáját áttekintve a köztisztviselői méltatlanságra
hívja fel a figyelmet.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. Csomor Tibor polgármester szavazásra bocsátja az alábbi
határozati javaslatot: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adózás
tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja, és nem javasol adóemelést a 2015. évre.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
112/2014. (XI.11.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adózás tapasztalatairól szóló
beszámolót elfogadja, és nem javasol adóemelést a 2015. évre.
Kérdés, hozzászólás nem volt. Csomor Tibor polgármester szavazásra bocsátja az alábbi
határozati javaslatot: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adók
hatékonyabb behajtása érdekében felszólító levelet küld minden adótartozó részére.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
113/2014. (XI.11.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adók hatékonyabb behajtása
érdekében felszólító levelet küld minden adótartozó részére.
Felelős: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző
Határidő: 2014. november 30.
4. napirend (jkv-hez mellékelve)
Csomor Tibor polgármester: Egységes szerkezeten láthatjuk a módosításokat a kiadott
anyagban. Ha van észrevétel, kéri, tegyék meg. Szeretne támogatást kapni a 3/A. §-ban
szereplő hangfelvétel készítéséhez.
Muskát Zoltán alpolgármester: Támogatja a hangfelvétel készítésének javaslatát. Visszatérne
a 2. § (4) bekezdésére. Kiegészítené annyival, hogy ott a „polgármester, tartós
akadályoztatása estén” szövegrész szerepeljen. A 2. § (6) bekezdését „aki az ügyben érintett”
szövegrésszel egészítené ki. A 3/A. (1) bekezdésében a hivatkozott jogszabályhelyet pontosan
adjuk meg a következők szerint: „Mötv. 52. § (1) bekezdésének a)-m) pontjaiban”. A 3/A. §
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(2) bekezdésben hagyjuk bent a jegyzőkönyvek egy példányának a községi könyvtárban
történő elhelyezéséről szóló részt.
Hegedűs Sándor képviselő: A hangfelvétel készítése jó dolog, de azt hol és meddig tároljuk?
Csomor Tibor polgármester: Benne az volt az indíttatás, amikor javasolta ezt, hogy előfordult
vele, nem emlékezett pontosan mit mondott. Ezzel a módszerrel korrektebb lenne a
jegyzőkönyv.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Javasolja úgy szabályozni, hogy a hangfelvételt
kizárólag a jegyzőkönyv elkészítéséhez lehet felhasználni és biztonságos őrzéséről
gondoskodni kell. A jegyzőkönyv elkészülte után pedig meg kell semmisíteni. Szó szerinti
jegyzőkönyvet nem javasol íratni, mert az irdatlan sok munka és a törvény szerint is csak a
tanácskozás lényegét kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.
Muskát Zoltán alpolgármester: A 4/A. § (3) bekezdését javasolja úgy kiegészíteni, hogy „A
meghívót és az előterjesztéseket az ülést megelőző 5 nappal kell kézbesíteni a bizottsági
tagoknak és meghívottaknak, és tájékoztatásul a képviselőknek.” A kirendeltség-vezető a
gyakorlatban már nagy lépést tett ennek a korábbi kérésének teljesítése felé azzal, hogy a
képviselő-testületi ülés meghívóján feltüntette a PÜB ülésének időpontját. Javasolja a 4/A. §-t
kiegészíteni azzal, hogy a PÜB nem képviselő tagjai a képviselő-testület nyilvános és zárt
ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek. Az 5/A. § (1) bekezdésének második mondatából
hagyjuk ki az „SzMSz” szót. Az 5/A. § (3) bekezdés c) pontja a következőképpen lenne
helyes: „a számviteli, pénzügyi és információs tevékenység teljesítésben a pénzellátásban és
bankszámla kezelésében. Az 1. számú függelék tartalmazza a PÜB névsorát is. Kérdése a
jegyző felé, hogy a képviselői tiszteletdíjakról szóló írásos előterjesztés elkészült-e?
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: A következő ülésre tervezte behozni. A
legkedvezőbb konstrukció szerint a képviselők bruttó 30.450,- Ft illetményt kaphatnának.
Hegedűs Sándor képviselő: Ezer forintra kerek összeget állapítsunk meg, javasolja, hogy
bruttó havi 30.000,- Ft-ban állapítsák meg a képviselői tiszteletdíjat. A nem képviselő PÜB
tagoknak nem lehetne valamilyen juttatást biztosítani?
Muskát Zoltán alpolgármester: Több helyen a képviselői tiszteletdíj felét adják, olyan PÜB
tagoknak, akik a képviselő-testület munkájában nem vesznek részt. Bruttó 22 ezer forintot
javasol.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: A képviselő-testület munkájában való részvétel
kapcsán elmondja, hogy azt is szankcionálni lehet, ha távol maradnak a képviselők.
Tutti Tibor képviselő: Ez a tiszteletdíj nem csak az üléseken való részvétel miatt jár, a
képviselők azon túl is dolgozhatnak. Nem ért egyet a szankcióval.
Muskát Zoltán alpolgármester: Fél év múlva térjünk vissza a szankcionálás lehetőségeire.
Csomor Tibor: Pontosítsanak, Hegedűs Sándor javaslata alapján a képviselő PÜB tagoknak is
járna a képviselői tiszteletdíjon felül a javasolt összeg?
Hegedűs Sándor képviselő: Nem, javaslata csak az ún. külsős, nem képviselő tagokra
vonatkozik.
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Több kérdés, hozzászólás nem volt. Csomor Tibor polgármester szavazásra bocsátja a
rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal megalkotta
a képviselő-testület és önkormányzati bizottság
tagjainak tiszteletdíjáról szóló 6/2014. (X.22.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2014.
(XI.11.) sz. önkormányzati rendeletét.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. Csomor Tibor polgármester szavazásra bocsátja a
rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal megalkotta
8/2014. (XI.11.) önkormányzati rendeletét
Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 1/2007. (I.29.) sz. önkormányzati
rendelet módosításáról

5. napirend (jkv-hez mellékelve)
Csomor Tibor polgármester: Az írásos anyagot kiegészítené a következőkkel: 2. pont: a
közfoglalkoztatással kapcsolatban lehet, hogy decemberben lesz egyéb lehetőség. December
1-vel induló projektben ismét képzéseken vehetnek részt az álláskereső lakosaink. Erre a
pályázatot be fogjuk adni, még nem tudjuk hány főt fogunk kapni. 4. pont: kéri, hogy a
képviselő-testület határozzon ebben a kérdésben. Javasolja a földhivataltól megvásárolni a
digitális térképet és a teljes, pontos önkormányzati ingatlanokat tartalmazó adatbázis.
Muskát Zoltán alpolgármester: Támogatja a javaslatot. Kérése, hogy amennyiben lehet, olyan
formában rendeljük és kapjuk meg az állományokat, hogy azokat a honlapon is el lehessen
helyezni. Tisztázzuk például a szerzői jogokat.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Csomor Tibor polgármester szavazásra bocsátja az alábbi
határozati javaslatot: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Mohácsi Járási Földhivataltól rendelje meg a Kölked Önkormányzat
tulajdonában lévő kül- és belterületén lévő földterületekre vonatkozó tulajdonosi adatokkal
kiegészített földkönyv kivonatát digitális, Excel formátumban, valamint az ahhoz kapcsolódó
digitális térképet pdf formátumban.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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114/2014. (XI.11.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Mohácsi Járási Földhivataltól rendelje meg a Kölked Önkormányzat tulajdonában lévő kül- és
belterületén lévő földterületekre vonatkozó tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv
kivonatát digitális, Excel formátumban, valamint az ahhoz kapcsolódó digitális térképet pdf
formátumban.
Felelős: Csomor Tibor polgármester
Határidő: 2014. november 30.
Csomor Tibor polgármester: Az írásos beszámoló 7-es pontjához kapcsolódóan elmondja,
hogy szükség lenne egy zöldhulladék lerakó, illetve komposztáló hely kialakítására. Ha
megtesszük, nagyon le kell szabályoznunk a használatát.
Késics János képviselő: Jelöljünk ki egy helyet, kerítsük körbe és határozzuk meg, mikor,
kivel egyeztetve vihet zöldhulladékot oda.
Csomor Tibor polgármester: Kulturáltabbá szeretné tenni a Kis Vályoghányót, az iskola
mögötti területet, valamint a volt szeméttelep területét.
Hegedűs Sándor képviselő: A volt szeméttelep területén nyaranta víz szokott állni. A
zöldhulladék lerakó kérdésére akkor térjünk vissza, ha már meglesz a földhivataltól a
tulajdonunkban lévő ingatlanokat tartalmazó térkép.
Schäffer József PÜB tag: A díszfákat is le kell vágni majd. A buszmegállónál lévő szelektív
hulladékgyűjtő miért nincs körbekerítve?
Csomor Tibor polgármester: Igen, megérkeztek a szelektív hulladékgyűjtők. Nem tudja, miért
nincs a buszmegállónál úgy körbekerítve, mint a református temetőnél lévő. 11. ponttal
kapcsolatban elmondja, hogy a Vízmező Kft. július óta bérli a volt orvosi rendelő épületének
egy helyiségét, csak ezt használja. Víz nincs, áram van. Milyen bérleti díjat állapítsunk meg
számára?
Muskát Zoltán alpolgármester: Van erre vonatkozó rendeletünk. Fűtése elvileg van, mert van
bent egy konvektor.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Valóban van önkormányzati rendelet, de itt a
bérbeadó a Nonprofit Kft.
Csomor Tibor polgármester: Javasolja, hogy a helyi rendeletben foglalt komfort nélküli
besorolás bérleti díját tekintse a Nonprofit Kft. irányadónak és a rezsiköltségeket számlázza
tovább a bérlőnek. A villamos energia fogyasztás méréséhez az órákat le kell olvasni. 12.
ponthoz kapcsolódóan: faanyagunk van több helyen is, például nyárfa, fenyő a volt óvoda
udvarában, mit csináljunk velük?
Muskát Zoltán alpolgármester: Kuglizzuk. A 15. ponthoz javaslata, hogy a megvásárolandó
diktafon adatrögzítője 150 órát legyen képes üzemelni.
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Csomor Tibor polgármester: A 16. ponthoz: Komló-Víz Kft. által felvett 25 millió forintra
vonatkozó kezességvállalást kell minden évben meghosszabbítani. Kérés volt, hogy az
eszközhasználati díjat ne kelljen kifizetniük a tagok felé. Ezt az összeget egyébként
rendszerhasználatra, illetve karbantartásra kell fordítaniuk. Előbb-utóbb Erdőfűn is be kell
majd avatkoznunk az ivóvízellátásba, mert probléma lesz a nyomással. Ennek megoldása
tavalyi áron kb. egy millió forint. Az iskolai tűzivíz ellátás helyrerakását is
kezdeményezhetjük. Tájékoztatja a testületet, hogy koporsós köztemetésünk lesz, a
közigazgatási területünkön elhalálozott ismeretlen személy esetében. Két árajánlat érkezett a
Nefelejcs Temetkezés 107 ezer, a Walter Temetkezés 150 ezer forint összegért vállalná a
temetést. Az olcsóbbat választjuk. A református temető ravatalozójának helyreállítására
kapott ajánlat 45 ezer forintról szól. Ha a testület egyetért a javaslatával, rendeljük meg.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati
javaslatot: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kölkedi református
temető ravatalozójának helyreállítási munkálataival Varga Tibort bízza meg. A munkálatok
bruttó összege: 45.000,- Ft, azaz negyvenötezer forint.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
115/2014. (XI.11.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kölkedi református temető
ravatalozójának helyreállítási munkálataival Varga Tibort bízza meg. A munkálatok bruttó
összege: 45.000,- Ft, azaz negyvenötezer forint.
Felelős: Csomor Tibor polgármester
Határidő: értelem szerint
Képviselői interpellációk
Muskát Zoltán alpolgármester: Az ÁSZ honlapján lévő ÁSZ Öntesztre hívná fel a figyelmet,
mely az asz.hu/ontesztek link alatt érhető el. Karácsonyfa ügyben történt valami? A honlapra
az önkormányzat vezetői közé kerüljön fel Varga Veronika kirendeltség-vezető neve is.
Kérése, hogy a honlapon a saját telefonszáma is kerüljön fel. A szociális tűzifa kérelem is
legyen elérhető a honlapon. A honlapunk főoldalán a polgármesteri köszöntő kerüljön
törlésre. A Kölkedi Hírmondó külön fülön legyen elérhető. Hívjuk fel a webmester figyelmét
az egységes betűhasználatra is.
Tutti Tibor képviselő: kérése a jegyző felé, hogy írásban szolgáltasson számára adatokat a
következők kérdésekre válaszként: ki dolgozik itt a hivatalban? Kinek mi a besorolása? Kinek
mi a munkaköri leírása?
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Több napirend nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárta.

Kmft.

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző

Csomor Tibor
polgármester

Muskát Zoltán
jkv. hitelesítő

Késics János
jkv. hitelesítő
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