Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
18/2014.
Jegyzőkönyv
Készült: 2014. november 17-én 16:00 órakor Kölked Község Önkormányzatának Képviselőtestülete nyilvános ülésén, az önkormányzati hivatal tanácstermében
Jelen vannak: Csomor Tibor polgármester, Gerber Csaba, Hegedűs Sándor, Késics János,
Martényi János, Tutti Tibor, Muskát Zoltán képviselők.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző, Varga Veronika kirendeltség-vezető, Schäffer
József PÜB elnök-helyettes, és Füredi Zoltán PÜB tag, Orsós Ferenc RNÖ elnök, az 1.
napirendnél Schauer Antal gazdálkodási főmunkatárs, a 2. napirendnél Pap Zsuzsa tervező,
tanácskozási joggal meghívottak.
Csomor Tibor: köszönti a képviselő-testület tagjait és a tanácskozási joggal meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fős képviselő-testületből 7 fő megjelent,
az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítésére Késics János és Tutti Tibor képviselőket kéri
fel, melyet a testület egyhangúlag elfogadott.
A polgármester előterjeszti a napirendet, melyet a képviselő-testület az alábbiak szerint
fogadott el:

Napirend

1./

Beszámoló a háromnegyedéves gazdálkodásról
Előadó: polgármester

2./

Előterjesztés a településrendezési eszközök 2014. évi módosításának elfogadásáról
Előadó: Csomor Tibor polgármester

3./

Előterjesztés az MHK Szolgáltató Bt. 2014. évi munka- és tűzvédelmi tevékenységről
szóló jelentésről
Előadó: MHK Szolgáltató Bt. képviselője

4./

Egyebek

5./

Képviselői interpellációk
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1. napirend (jkv-hez mellékelve)
Csomor Tibor polgármester: A PÜB tárgyalta a háromnegyed éves beszámolót a mai ülésén.
Felkéri a PÜB elnökét, hogy ismertesse döntésüket.
Hegedűs Sándor PÜB elnök: A PÜB tárgyalta és elfogadásra javasolja a háromnegyedéves
beszámolót.
Muskát Zoltán alpolgármester: Javasolja a beszámoló első oldaláról kihagyni az „útfelújítások
befejeződtek” szövegrészt.
Csomor Tibor polgármester: Személy szerint támogatja a beszámoló elfogadását.
Kiegészítésként elmondja, hogy a PÜB ülésén is elhangzott, sok megtakarításunk van, ami
kicsit csalóka, az előző években is mindig pozitív mérleggel zártunk. A központi irányelveket,
normatívákat nem ismerjük még. A Baptisták póttámogatás tárgyában megkereshetnek majd
bennünket, ugyanis a csökkenő gyermeklétszám miatt csökken a normatívájuk, így több
támogatást igényelhetnek majd tőlünk.
Tutti Tibor képviselő: Ezek az adatok az új vagy a régi könyvelési rendszer alapján készültek?
Hogy áll a könyvelés feldolgozása?
Schauer Antal gazdálkodási főmunkatárs: Még a régi rendszerrel állítottam elő. A
költségvetésünk még év elején ezzel a szisztémával került a MÁK elé. Az új rendszerben a
könyvelési tömeg 80%-a van feldolgozva. A feldolgozási határidő az év vége.
Tutti Tibor képviselő: Milyen reális esély van arra, hogy határidőben megtörténjen a
feldolgozás?
Schauer Antal gazdálkodási főmunkatárs: A nagynyárádi központi irodában összedolgozva
teremtjük meg a pénzügyes kollégákkal az alapot. Ehhez személy szerint hetente 4 napot kért
a polgármestertől. Ehhez képest kapott 3 fél napot, mivel az önkormányzatnál is vannak
munkák. 3 hét után a pénzügyes kollégák lelkesedése is alább hagyott, az önkormányzatoknál
is nőttek a helyben elvégzendő feladatok. A tömegmunkával Kölked vonatkozásában jól
állnak. 2009-ben volt utoljára leltár, jelezte, hogy embert kell felvenni, mert végre kell hajtani
ezt a feladatot, mivel 5 évente kötelező.
Tutti Tibor képviselő: Kérése a testület felé, hogy ezt oldjuk meg. Ha szoros a határidő,
lépnünk kell.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Nagy kihívás ez az év minden pénzügyes
kollégának. A régi könyvelési programot a MÁK leállította. Az új, a CGR rendszer nagyon jó.
A pénzügyes kollégák kérték, hogy heti három napot tölthessenek Nagynyárádon, ahol csak a
könyveléssel foglalkozhatnak. Úgy látja, nagyon szépen haladnak a munkával. A
polgármestereket és az önkormányzatokat nem tehetjük ki annak, hogy nélkülözzék a
pénzügyeseiket, viszont az ő érdekük az is, hogy a könyvelés mielőbb naprakész legyen, mert
enélkül nem lehet megalapozottan adatokat szolgáltatni és tervezni sem. Ez a másfél hónap
nagyon feszített lesz még a pénzügyes munkatársaknak.
Tutti Tibor képviselő: Lehet kérni, hogy folyamatában erről tájékoztassa a jegyző a testületet?
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Igen.
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Muskát Zoltán alpolgármester: Ha jól érti, az hiányzik, hogy az adatok össze legyenek szedve
és fel legyenek töltve az új rendszerbe. Valakit oda kell állítani, az adatbevitelt középfokú
végzettségű ember is végezheti.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Nem lehet sajnos, mert minden könyvelési feladat
speciális tudást igényel, ez nem rutinmunka már rég.
Schauer Antal gazdálkodási főmunkatárs: Nem lehet, még leltározásra sem.
Tutti Tibor képviselő: Kérdése a gazdálkodási főmunkatárshoz, hogy a közös hivatal többi
önkormányzata hogy áll az adatfeldolgozással?
Schauer Antal gazdálkodási főmunkatárs: Sátorhely és Nagynyárád körülbelül egy szinten
van Kölkeddel. Lippó, Sárok, Ivándárda és Bezedek könyvelése kicsit el van maradva.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Év végére meglesznek a feladattal, jövőre már
könnyebb lesz, ebben bízik. Úgy tudják megoldani a nehézségeket, ha besegítenek
egymásnak, van amiben az egyik kolléga jobb, van, amiben a másik. Az összmunka tud
igazán hatékony lenni.
Schauer Antal gazdálkodási főmunkatárs: Így van, van amiben Lippó jobban áll, mint Kölked.
Hónap végére el kell jutni addig, hogy a feladásaik záró fázisba kerüljenek. Ezeket nem
szabad elrontani. Ha ez már meglesz, akkor már nem lesz gond az adatkigyűjtéssel sem. Ha a
rendszer működni fog már, 5 ember helyett 3 is elég lesz az üzemeltetésére. Orfű nagyon jó
példa erre, ott 2 és fél ember dolgozik a CGR-rel és naprakészek.
Muskát Zoltán alpolgármester: Javasolja, hogy a polgármester és a jegyző keressenek olyan
embert, aki az adatfelvitelben segítséget tud nyújtani.
Csomor Tibor polgármester: Szó volt már arról, hogy a leltárhoz plusz munkát kell végezni,
és plusz embert kell hozzá biztosítani. Kérte a hivatali dolgozóktól, hogy a határidős feladatok
legyenek az elsők. Ezek legyenek jelezve még időben, amikben tud, segít. Húzóerőt jelentő
képzett munkaerőt nem akar olyan célra lekötni, amit ő vagy más is meg tud oldani.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati
javaslatot: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés
háromnegyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
118/2014. (XI.17.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
háromnegyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
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2014.

évi

költségvetés

2. napirend (jkv-hez mellékelve)
Csomor Tibor polgármester: Szerinte elfogadható a tervezet. Ha kérdés van, feltehetik a
jelenlévő tervezőnek, Pap Zsuzsának, akit ezúton is üdvözöl.
Pap Zsuzsa tervező: A településrendezési eszközök 2014. évi módosításának egyeztetési
folyamata lezárult. Ami probléma volt, azokat sikerült orvosolni.
Muskát Zoltán alpolgármester: Az egységes szerkezeti leírás 2. oldalán a 2.2. pont feletti
részben a „törökdombi” sertéstelep kifejezést javítani kellene. A 4. oldalon szereplő Hársfa
köz helyesen Liget köz. A 10. oldalon a Matáv van egyedül nevesítve a hírközlésénél, ezt is
módosítani kell. Az 57-es utat tervezik átvinni Bajára?
Pap Zsuzsa tervező: Köszöni az észrevételeket, javítani fogja az anyagot ezek
figyelembevételével. Igen, tervezik, hogy az 57-es út elérjen Bajáig.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati
javaslatot: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településszerkezeti tervet
a 2005. október 28-i tartalommal elfogadja, mivel akkor ezt elmulasztották és
visszamenőlegesen ezt jóvá kell hagynia a testületnek.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
119/2014. (XI.17.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településszerkezeti tervet a 2005.
október 28-i tartalommal elfogadja.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati
javaslatot: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településszerkezeti terv
módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
120/2014. (XI.17.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településszerkezeti terv módosítását
a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Pap Zsuzsa tervező: A helyi védelem a HÉSZ függelékében szerepel, melyet így egy
határozattal módosítani lehet. Célszerű lenne egy külön önkormányzati rendeletet alkotni a
helyi védelemről. A legkorrektebbé akkor válik a helyi védelem, ha azt felvezetik a tulajdoni
lapokra. A megalkotott rendelettel meg lehet keresni majd a földhivatalt, hogy ez
megtörténjen. Javasolja, hogy ezt a jövőben dolgozzák ki, jó dolog lenne.
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal megalkotta

9/2014. (XI.17.) számú önkormányzati rendeletét
a helyi építési szabályzatról
3. napirend (jkv-hez mellékelve)
Muskát Zoltán alpolgármester: Bejelenti érintettségét.
Csomor Tibor: Van pár hiányosság, amit feltárt a Bt. és amiket el kell hárítanunk. Ezek régóta
hózódó ügyek, rövidebb-hosszabb távon meg kell szüntetnünk őket. A balesetveszélyes
helyszínek, valamint az iskola tűzivíz ellátását mindenképpen meg kell oldanunk.
Muskát Zoltán alpolgármester: A szolgáltatónak kell elhárítani ezeket a problémákat. A
tűzoltóság ezt jegyzőkönyvbe vette még 2012-ben. Bizonyos mértékű, 1,2 m magasra kell
ugrania a víznek, ha megnyitják a csapot. Ennek biztosítása a szolgáltató kötelezettsége.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Ha ez nem teljesül, megvonhatják akár a
használatbavételi engedélyüket.
Csomor Tibor polgármester: Az eszközhasználati díjat a hálózatra, fejlesztésre kellene
fordítani. Felveszi a szolgáltatóval ez ügyben a kapcsolatot.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: A játszóterek folyamatos felülvizsgálatát is a Bt.
végzi? Azt havonta ellenőrizni kell.
Muskát Zoltán alpolgármester: Igen, az MHK Bt. végzi a játszóterek felülvizsgálatát is. Ezt
vállalták. A játékok azonosító számai a volt jegyző irodájában vannak a volt polgármester
elmondása szerint. Ezek az azonosítók a játékokon kint kell, hogy legyenek. 5 év után kérni
kell ezek teljes vizsgálatát, 2013-ban helyezték őket üzembe, így az 2018-ban várható. Nagy
probléma, hogy a közmunkások kerékpárján reggel, a munkába jövet nincs lámpa, nem
húznak fényvisszaverő mellényt sem, így nem láthatóak. Kéri, hogy ezt jelezzék feléjük.
Tutti Tibor képviselő: Azt mondta Muskát Zoltán alpolgármester, hogy nincsenek üzembe
helyezve a játékok. Akkor hogyan lehet használni őket?
Muskát Zoltán alpolgármester: Üzembe helyezték őket, az eszközök át lettek véve.
Tutti Tibor képviselő: Nem lehetne láthatósági mellénnyel ellátni a közmunkásokat?
Martényi János képviselő: 30-50 darabnak kellene lennie.
Tutti Tibor képviselő: Ki kell adni, legyenek láthatóak.
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Csomor Tibor polgármester: Kiadás-bevétel alapon működött a mellények kezelése?
Martényi János képviselő: Nem hiszem, hogy visszahozták. Mindig volt bőven.
Muskát Zoltán alpolgármester elhagyja a termet.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati
javaslatot: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az MHK Szolgáltató Bt.
2014. évi munka- és tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
121/2014. (XI.17.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az MHK Szolgáltató Bt. 2014. évi
munka- és tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Muskát Zoltán alpolgármester visszatért a terembe.
4. napirend (jkv-hez mellékelve)
a) Szociális tűzifa
Csomor Tibor polgármester: A PÜB is tárgyalta a rendelet-tervezetet. Felmerült, hogy
kezeljük az egy lakcímről érkezett többszörös kérelmeket.
Hegedűs Sándor PÜB elnök: Javasoljuk, hogy az elosztásnál egy lakcím vonatkozásában csak
egy kérelmet fogadjon el a testület és ezt építsük be a rendeletbe is.
Tutti Tibor képviselő: Ezzel kimondva, kimondatlanul arra ösztönöznénk a kérelmezőket,
hogy a valóságnak megfelelő adatokkal adják le igényeiket.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal megalkotta

10/2014. (XI.17.) számú önkormányzati rendeletét
a szociális tűzifa 2014. évi igénylésének részletes
feltételeiről
Csomor Tibor polgármester: Leírta az előzetes tájékoztatóban is, hogy két árajánlatot kaptunk.
A Mecsekerdő ajánlata kicsit olcsóbb, de a szállítási költség nagyobb lenne. Gemencnél a
szállítási költség kompenzálja az árat. Azt javasolja, hogy a Gemenc Zrt-től rendelje meg a
testület a szociális tűzifát. 14.500,- Ft-os ajánlat vonatkozik a kőrisre és a tölgyre. Fekete diót
is igényelhetünk, ebből 15-20 m3-rel többet kaphatnánk, a kedvezőbb ár miatt.
-6-

Tutti Tibor képviselő: Javasolja, hogy maradjanak a klasszikus keményfánál, a fekete dió
fűtőértékéről azt hallotta a munkásaitól, hogy nem olyan jó.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati
javaslatot: Kölked Község Önkormányzata a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM
rendeletben meghatározott kemény lombos tűzifát a Gemenci Erdő- Vadgazdálkodási Zrt-től
szerzi be. Felhatalmazza a polgármestert a GEV Zrt-vel kötendő szerződés aláírására.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
122/2014. (XI.17.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzata a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendeletben
meghatározott kemény lombos tűzifát a Gemenci Erdő- Vadgazdálkodási Zrt-től szerzi be.
Felhatalmazza a polgármestert a GEV Zrt-vel kötendő szerződés aláírására.
Felelős: Csomor Tibor polgármester
Határidő: értelem szerint
b) Tájékoztató az elvégzett feladatokról
Csomor Tibor polgármester: A közmunka kiosztása és ellenőrzése a jövőben a jelenlegi
gyakorlat szerint fog menni, úgy érzékeli, van elmozdulás a múlthoz képest. Ilyen arányban
lehet a közmunkában résztvevőkkel dolgozni, így van értelme, főleg hosszú távon. Gráf
letolta a temetőnél a földes törmelékes részt. Református temető ravatalozóját múlt hét
pénteken megcsinálták. A vállalkozó lemondott a kért 45 ezer forintos árról, tekintettel a
kölkedi családi szálaira. Titz Jenőt megnyugtatta, megmutatta neki a térképet, azzal nem lehet
vitatkozni. Ezt meg is értette. A járdával kapcsolatban is volt megjegyzése, a kapubejárót
megcsináljuk, a buszöböl szegélyét nem döntjük meg.
A karácsonyi csomagokra három ajánlat érkezett, két mintacsomagot megtekinthetünk.
Javasolja, hogy a csomagok összegéről döntsön most a testület.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati
javaslatot: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0-14 év közötti
gyermekek Mikulás csomagjára 1.000,- Ft/fő, a 70 év felettiek karácsonyi csomagjára 3.000,Ft/fő összeget biztosít. Felkéri a polgármestert a csomagok elkészíttetésére és az érintettekhez
történő eljuttatására.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
123/2014. (XI.17.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0-14 év közötti gyermekek Mikulás
csomagjára 1.000,- Ft/fő, a 70 év felettiek karácsonyi csomagjára 3.000,- Ft/fő összeget
biztosít. Felkéri a polgármestert a csomagok elkészíttetésére és az érintettekhez történő
eljuttatására.
Felelős: Csomor Tibor polgármester
Határidő: értelem szerint
Muskát Zoltán alpolgármester: Az idősek csomagjában tartós élelmiszerek vannak?
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Csomor Tibor polgármester: Igen.
Schäffer József PÜB tag: Titz Jenőnek kérése volt az is, hogy a hulladékgazdálkodási díjat
engedjük el.
Hegedűs Sándor képviselő: Ha nem szabványméret a kuka, megtehetik, hogy nem viszik el és
mégis fizetnie kell?
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Igen. A szolgáltatóval kötött szerződésben meg
van határozva a kukák szabványmérete, melyeket ürítenek. Az erről való gondoskodás a
lakosság feladata. Amennyiben nem az előírt méretet használják, nem köteles a szolgáltató
elszállítani a hulladékot.
Martényi János képviselő: Titz Jenőtől kaptunk ilyen levelet, valóban. Jegyző asszonnyal
konzultált, aki azt mondta, hogy a kommunális adó elengedése jegyzői hatáskör, ezért nem
került testület elé. A sombereki szociális otthont telefonon megkereste és tájékoztatta őket,
hogy a Dél-Kom felé kell kérelmet benyújtaniuk Titz Jenő ügyében.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Megkérdezi az adós kollégát, mi történt ez
ügyben.
Csomor Tibor polgármester: Tuttinétól kapta ezt a levelet, aki úgy nyilatkozott nem történt
semmi az ügyben.
Tutti Tibor képviselő: A méltányossági elengedés nem fog elindítani egy lavinát?
Muskát Zoltán alpolgármester: Megfontolandó, amit Tutti Tibor mond. Ingatlan után fizetjük
a kommunális adót. Közterületet világítani az üresen álló ingatlan vonatkozásában is kell.
Csomor Tibor polgármester: Utána kell nézni, hogy van-e olyan, akinek ilyen kedvezményt
már biztosítottunk.
Muskát Zoltán alpolgármester: A PÜB kapja meg a kommunális adó kivetéseket egy héten
belül.
Csomor Tibor polgármester: A főúttal kapcsolatos problémák miatt érdeklődött a
tervdokumentáció iránt. Mohácson nincs példány belőle, jó esetben Pécsen tudja
megtekinteni, ha lehet.
Hegedűs Sándor képviselő: Kérjük el a Soltúttól.
Csomor Tibor polgármester: Állítólag lett volna lehetőségünk a tervezésben részt venni, meg
is lettünk hívva, de nem mentünk el. A tavalyi átadáson ott voltunk. Az ideit 2014. október
13-ára, a választást követő napra tették. Nem tud arról, hogy meghívót kaptunk volna. Új
határátkelési pontokat terveznek a magyar-horvát határra, jelenleg 43 átlépési pont van
tervezés alatt. Hatot a Duna-Dráva Nemzeti Park nem támogatott. Ezek közül az egyik
Kölked közigazgatási területén lett volna. Ez egy közutas átlépési pont lenne Dályok felé.
Múlt héten részt vett a határátkelési pontokkal kapcsolatos 3. fórumon, ott tudta meg ezeket.
Megkereste a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóját, valamint Omacht Zoltánt is, ők nem
tudtak arról, hogy a DDNP nem támogatta a kölkedi közutas határátlépési pontot. Lobbizik
azért, hogy ez visszakerüljön az átlépő pontok közé. Hosszú távon kitágulhatnak ezáltal a
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lehetőségek, például a turisztika miatt. Majdhogynem zsáktelepülés vagyunk, jót tenne az
átmenő forgalomnak az átlépési pont kapcsán kialakított szilárd burkolatú,
gépjárműforgalomra alkalmas, 5,5 m széles közút, mely a kapcsolattartást is segítené a
határon túli településekkel. Már küldött egy lobbizó levelet a tervező hölgynek. Több
szempont alapján döntenek majd, több pozitívumot felsorolt, reméli, hogy visszakerülünk. A
beszámoló 11. pontjában leírta, hogy a szennyvíz pályázatban nem tudunk részt venni, most a
2000 LE feletti településeket támogatják. A közvilágítás rendszerhasználati díja kapcsán a
jegyző azt javasolta, hogy vegye fel a kapcsolatot Arányi Csabával. Az alpolgármester úr
szerint más településeken is elégedetlenek a magas díj miatt.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: A rendszerhasználati díj hatósági ár.
Csomor Tibor polgármester: Hárman jelezték, hogy a Rákóczi utcában elszaporodtak a
patkányok. Mit tudunk ebben az ügyben tenni?
Martényi János képviselő: A szeméttelep rekultivációja után hasonló probléma adódott.
Muskát Zoltántól kapta akkor a rágcsálóirtó elérhetőségét, aki nem túl drága, de hatékony
mérget adott. Pár ezer forintról van szó, de a lakókat nekünk kell megkeresnünk, hogy a
mérget helyezzék el. Javasolja, hogy ne csak az érintett ingatlanokon, hanem a teljes
környéken végezzék el az irtást.
Csomor Tibor polgármester: Javasolja, hogy keressük meg az említett céget és
gondoskodjunk az üres ingatlanokon történő irtásról is.
Muskát Zoltán alpolgármester: Rendet is kell tenni a patkányokkal érintett portákon. Ez a
rágcsáló befészkel az ingatlanokban, ingatlanrészekbe is.
Csomor Tibor polgármester: A téli közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzésnek két oktatás
formája lesz. Összesen 20 fő motorfűrész gépkezelő és 30 fő konyhai kisegítő képzésére lesz
lehetőség. Mindkettőre nyújtottunk be igényt. A képzés Mohácson lesz. Két kőfaragó fogja
keresni jövő héten. A földhivataltól 150,- Ft-os egységáron nagyon lecsupaszított anyagot
kaptunk volna, 200,- Ft-ba kerülnek a normálisabb teljesebb kivonatok, ezeket rendelte meg.
A faluban 11-12 padlábunk van. Vegyünk hozzá faanyagot és állítsuk őket helyre. Padonként
kb. 4 ezer forint lenne a költségünk. Csináljuk meg.
Muskát Zoltán alpolgármester: Új padokat is ki lehetne rakni.
Csomor Tibor polgármester: Most egyelőre ezeket javasolja pótolni.
Füredi Zoltán PÜB tag: Javasolja, hogy a két temető elé is helyezzünk el egy-egy padot,
gondolva az idősebb emberekre.
Csomor Tibor polgármester: Ez nem lesz probléma.
Hegedűs Sándor képviselő: Nem puha, hanem keményfából kellene csinálni.
Csomor Tibor polgármester: A sporttelepnél lévő fenyő padok az eredetiek még, ott vannak
15-20 éve. A rongálás a közterületi padjaink amortizációjának fő oka. A keményfa két és
félszer többe kerülne.
Schäffer József PÜB elnök-helyettes: Nem tart a keményfa sem tovább, mint a puhafa.
-9-

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati
javaslatot: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert
a közterületi padok pótlásához faanyag beszerzésével.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
124/2014. (XI.17.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a
közterületi padok pótlásához faanyag beszerzésével.
Felelős: Csomor Tibor polgármester
Határidő: 2014. december 31.
Csomor Tibor polgármester: A rekultivációval érintett úton múlt hét szerdán befejeztük a
földmunkát. Ami még visszavan ebből a feladatból, az a lejárt részek fellazítása. 4,5 óra volt
az effektív munka. Beszélt már a kirendeltség-vezetővel, aki a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt-vel, valamint a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel is egyeztetett.
Lehetőségünk van az Államtól nem használt földterületeket átkérni. Az Agyaggödörre és az
Erdőfűi ingatlanokra gondolt.
Hegedűs Sándor képviselő: Vizslak felé vezető árok, erdő és rét is parlagon hever.
Csomor Tibor polgármester: Ebástya?
Hegedűs Sándor képviselő: Szerinte az is.
Csomor Tibor polgármester: Elvileg pár napon belül megkapjuk az elektronikus földkönyvet.
Térjünk vissza erre a témára.
Martényi János képviselő: 19:00 órakor lesz egy megbeszélése, el kell mennie. Ha Rudolf
Köhler jövő héten jönne, akkor az az időpont megfelelő lenne?
Csomor Tibor polgármester: Már egyeztetett erről Martényi Jánossal. Ha szívességből hoz
adományt, megköszöni, de műsor szervezését nem tudja vállalni minden alkalommal. Az
iskola és az óvoda nem akar konfrontálódni a szülőkkel, a fellépő gyermekek nem
mindegyikének jutott ajándék és ebből konfliktusok voltak.
Martényi János képviselő: Ezt el fogja mondani s majd Köhler úr dönt róla.
Csomor Tibor polgármester: Az adomány kulturált, biztonságos helyen való tárolását tudjuk
garantálni. Meg fogjuk oldani a konfliktushelyzet nélküli kiosztást is. Amit eddig hoztak, azt
köszönjük.
Martényi János képviselő elhagyja az ülést.
Csomor Tibor polgármester: Kérdés volt, utánajártunk. A visszamenőleges gépjárműadók
60%-át is elviszi az állam. A múlt héten történt egy malőr, a kölkedi önkormányzat nem
igényelte le határidőben a gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni
juttatást. Közel egymillió forintról van szó. Lehetőség van szerencsére pótigénylést
benyújtani, de ez azt jelenti, hogy a kölkedi családok több, mint egy hónappal később kapják
meg ezt a támogatást, mint más településeken. Reméli ez lesz az utolsó ilyen hiba.
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Képviselői interpellációk
Tutti Tibor képviselő: A Nonprofit Kft-nél bérnövekedés is járna az ügyvezetőnek. Az összes
dolgot átadjuk és ezzel felelősséget is.
Csomor Tibor polgármester: Amíg mindannyian nem tudjuk és látjuk, mit adhatunk át, addig
nem tudunk miről beszélni. Igaz, hogy képviselő úr érintett a dologban, de így van.
Tutti Tibor képviselő: Az SzMSz módosításában a helyettesítés meg van oldva?
Muskát Zoltán alpolgármester: Igen, végig van vezetve. Alulról szedhető, zárt komposztálót
lehetne építeni a Sütő-féle udvarba. Egy év alatt lehetne komposztot nyerni. Kérése, hogy az
önkormányzat szerződései kerüljenek ki a honlapra.
Hegedűs Sándor képviselő: Ha ilyenben gondolkodunk, azt ne a főútra tegyük. Javasolja
helyszínnek a régi óvoda épületét a faluszélen.
Késics János képviselő: Szelíd dió fabeszerzés ügyében történt előre lépés?
Csomor Tibor polgármester: Még nem.
Hegedűs Sándor képviselő: Hová kerülnének?
Csomor Tibor polgármester: Az útlábba a volt szeméttelepnél.
Gerber Csaba képviselő: Miért kell nekünk ezzel foglalkozni?
Csomor Tibor polgármester: Ő szerette volna.
Késics János képviselő: A főúton átmenő kamionforgalom meglátása szerint többel megy,
mint a megengedett 50 km/h-s sebesség.
Hegedűs Sándor képviselő: Ki kell tenni a lakó- és pihenőövezet táblákat és jöjjenek mérni a
rendőrök.
Csomor Tibor polgármester: De nem akarjuk kitiltani őket?
Késics János képviselő: Nem, csak ne ilyen gyorsan közlekedjenek.
Csomor Tibor polgármester: Megkeressük a közlekedési felügyelőséget ez ügyben. Az
iskolánál mindenképpen kellene valamit csinálni, nagy a gyerekforgalom. Akár egy zebrát is
lehetne.
Késics János képviselő: Vagy kihelyezhetnénk egy figyelemfelhívó, narancsszínű táblát,
gyermekeket árbározó piktogrammal és köszönjük felirattal. Ha fel akarja mondani valaki a
szennyvízberuházás miatt kötött Fundamenta szerződését, mit kell tennie?
Csomor Tibor polgármester: Ezt a megtakarítást nem csak szennyvízre lehet fordítani. De ha
ki szeretne lépni, kérelmet kell írni és benyújtani a testületnek.
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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

Késics János
jkv. hitelesítő

Tutti Tibor
jkv. hitelesítő
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