Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
8/2018.
Jegyzőkönyv

Készült: 2018. április 16-án 16:00 órakor Kölked Község Önkormányzatának Képviselőtestülete nyilvános ülésén, az önkormányzati hivatal tanácstermében
Jelen vannak: Csomor Tibor polgármester, Muskát Zoltán alpolgármester, Gerber Csaba,
Hegedűs Sándor, Késics János, Tutti Tibor képviselők, Füredi Zoltán, Sch~ffer József PÜB tag
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző, tanácskozási joggal meghívott,
valamint Omacht Zoltán az Erdőfűért Egyesület képviseletében a 3. napirendnél.
Távol: Martényi János képviselő
Csomor Tibor köszönti a képviselő-testület tagjait és a tanácskozási joggal meghívottakat.
Megallapitja, hogy az ules hatarozatkepes, mert a 7 fos kepviselo-testuletbol 6 fo 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 egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el:
1.!

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

2.!

Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének beszámolója a közös
hivatal kölkedi kirendeltsége munkájának tapasztalatairól és eredményeiről
Előadó: Csomor Tibor polgármester

3.!

Erdőfűért Egyesület beszámolója a 2017. évben végzett munkájáról
Előadó: Csomor Tibor polgármester

4.!

Szociális tűzifa kiegészítés
Előadó: Csomor Tibor polgármester

5.!

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás iránti pályázat benyújtása
Előadó: Csomor Tibor polgármester

6.1

2018. évi vízdíj pályázat
Előadó: Csomor Tibor polgármester

7.1

Kommunális adó mértékének szabályozása képviselői indítványra
Előadó: Csomor Tibor polgármester
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8]

Külterületi földutak állapota és azok összefüggése a külterületi lakott hely
megközelítésében
Előadó: Csomor Tibor polgármester

9.1

Képviselői interpellációkra való válaszadás
Előadó: Csomor Tibor polgármester

10./

Tájékoztatás a közvilágítási aktív
szerződések kérdéseiről
Előadó: Csomor Tibor polgármester

11.!

Tájékoztató a két ülés közti fontosabb eseményekről, megbeszélésekről
Előadó: Csomor Tibor polgármester

12.!

Egyebek
a.!
Onkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatása
b./
VP-s külterületi út pályázat
C.!
Tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának jóváhagyása
d.I
LEADER önkormányzati pályázat
e.I
Tájékoztatás választások eredményeiről
f.I
Régi iskola hasznosítása
g./
Bérkaszálás
h.I
Tervezők meghívása
i.I
VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „külterületi helyi közutak fejlesztése” című
pályázathoz, Kölked 04. hrsz-ú földút szilárd burkolattal való
kivitelezéséhez szükséges területrendezések
j.I
Képviselői interpellációk

elemekre vonatkozó

eszközhasználati

Napirendek tárgyalása:

1.! Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Csomor Tibor polgármester a beszámolót kiegészítve elmondja, hogy a Rózsa utca szélén
parkoló járművekkel kapcsolatosan szerdán lesz egy helyszíni bejárás a közútkezelővel.
Amennyiben nincs más kérdés, hozzászólás, kéri, hogy szavazzanak a beszámoló
elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
62/2018. (IV.16.) sz. határozat:
Kölked
Község
Onkormányzatának
Képviselő-testülete
a
polgármesternek a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a
polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló
beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja.
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2.!

Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének beszámolója a közös
hivatal kölkedi kirendeltsége munkájának tapasztalatairól és eredményeiről

Csomor Tibor polgármester szeretné a továbbiakban is kérni, hogy mutassák ki a kirendeltség
működéséhez szükséges valós költségeket, amelyeket az önkormányzat saját költségvetéséből
tesz hozzá. A vagyonkataszterre vonatkozóan reméli, hogy reálisan tartalmazza a vagyont, Pl.
összhangba kell hozni a biztosítási szerződés értékeivel. A földkifüggesztésnél nagyon
figyeljenek oda, hogy a jövőben az önkormányzat tulajdonában lévő fc~ldek haszonbérleti
szerződéseinek hosszabbításai esetén pontosan legyenek a szerződésben az előhaszonbérleti
jogokra való hivatkozások rögzítve, de egyéb személyek szerződés kötései esetén is hívják fel
a szerződők ügyelmét erre, mert könnyen ráücitálhatnak Új haszonbérlők. Ezekkel a
kiegészítésekkel javasolja elfogadni a beszámolót.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Tutti Tibor) mellett az alábbi határozatot
hozta:
63/20 18. (IV. 16.) sz. határozat:
Kölked Község Onkormányzatának Képviselő-testülete Nagynyárádi
Közös Onkormányzati Hivatal Jegyzőjének a közös hivatal kölkedi
kirendeltsége munkájának tapasztalatairól és eredményeiről szóló
beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja.
3.!

Erdőfűért Egyesület beszámolója a 2017. évben végzett munkájáról

Csomor Tibor polgármester elmondja, hogy részben nem tőlük függő történet, hogy valamilyen
pályázatbari részt tudjanak venni. A puszta múltjával kapcsolatos kutatásokkal kapcsolatosan
javasolja megkeresni Mórócz Sándort, mert ő sok információval tud szolgálni. Van-e szóbeli
kiegészítés?
Omacht Zoltán: Mindenkit köszönt. Az idei terveikről szólna néhány szót. Idén is szeretnék
megrendezni az Elszármazottak találkozóját júliusban. Célul tűzték ki, hogy a Digitális jólét
program keretében megfelelő internetkapcsolatuk legyen. Szeretnének a közterületek
rendezésében előrébb lépni, folynak a tárgyalások azon magánterületek egy részének
átadásáról, amelyek az eredeti Erdőfű majorsági központ közlekedési centrumának
visszaállítását tennék lehetővé alkalmas pályázat esetén. A Településképi Arculati Kézikönyv
véleményezésében szeretnének részt venni.
Csomor Tibor polgármester: Semmi akadálya, hogy részt vegyenek a TAK- véleményezésben.
Konkrét kérésük van?
Eddig mindig adtak valamennyi támogatást a közterületek rendben tartásához. Javasolja, hogy
idén is nyújtsanak az egyesület részére ISO ezer forint összegű támogatást. Szeretné, ha az
önkormányzat is támogatná az erdőfűi buszváró felÚjítását. A cselédsor mögötti területen
felhalmozott régi bontási törmelékkupacot szeretnék eltüntetni egy tereprendezéssel.
Késics János: Van egy üszővályúja, kell-e a falunak virágtartónak?
Omacht Zoltán: Köszönettel elfogadja.
Csomor Tibor: Javasolja elfogadni az egyesület beszámolóját.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
64/20 18. ~IV.16.) sz. határozat:
Kölked Község Onkormányzatának Képviselő-testülete az Erdőfűért
Egyesület 2017. évben végzett munkájáról szóló beszámolóját az
előterjesztés szerint elfogadja.

Csomor Tibor: Az Erdőfűre telephelyként bejegyzett vállalkozások befolyt iparűzési adóját
igyekeznek visszaforgatni Erdőfűre.

4.1

Szociális tűzifa kiegészítés

Csornor Tibor polgármester: Választások előtt nemcsaka gázzal fűtők, hanem az egyéb módon
fűtők is kaptak rezsitámogatást, így kapott Kölked 28m3 fát, melyet 2019. febr. 1 5-ig kell
felhasználni. Javasolja, hogy a legközelebbi szociális tűzifa pályázathoz hozzátéve osszák majd
ki, szigorúan szociális, ill, jövedelmi helyzetre tekintettel.
Tutti Tibor: Ha tudnának rajta spórolni, akkor lehet, hogy meg kéne venni most. Szerezzék be
most kedvező áron, tárolják le és osszák szét a következő szociális tűzifa program keretében.
Csomor Tibor polgármester: Utánanéz. Javasolja, hogy szerezzék be a legkedvezőbb
keménylombos tűzifát és addig tárolják le, amíg együtt szétosztják a következő szociális
tiizifával.

Határozat: Kölked Önkorm. a fenti mennyiséget a következő szociális tűzifa pályázattal
egyidejűleg osszák ki.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
65/2018. (IV.16.) sz. határozat:
Kölked Község Onkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a 1152/2018. (III. 27.) Korm. határozatban a település számára
megállapított szociális célú tüzelőanyagot a következő szociális tűzifa
pályázat keretében beszerzett tűzifával együtt osztja ki, mivel a fenti
jogszabályban megállapított tüzelőanyag kiosztásának határideje 2019.
február 15.
5.1

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás iránti pályázat benyújtása

Csomor Tibor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy eddig homlokzat felújítására,
székekre, asztalokra kértek és kaptak támogatást e pályázat keretében. Idén projektorra,
vetítővászonra pályáznának. Javasolja, hogy nyújtsák be idén is a pályázatot legfeljebb 250 ezer
forint önrésszel hangtechnikai és audiovizuális anyagok lej átszására alkalmas eszközök
beszerzésére. A szükséges saját erőt a 2018. évi költségvetése terhére biztosítsa az
önkormányzat.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
66/2018. (IV. 16.) számú határozat:
Kölked Község Onkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt
be az Emberi Erőforrások Minisztere által a Belügyminiszterrel és
a Nemzetgazdasági Miniszterrel egyetértésben
meghirdetett
pályázat
keretében
„Közművelődési
Érdekeltségnövelő
Támogatásra”, melynek célja hangtechnikai- és audiovizuális
anyagok lejátszására alkalmas eszközök beszerzése.
A beruházás bruttó összköltsége: 1.000.000,- Ft
Saját erő: 250.000,- Ft
A beruházáshoz szükséges saját erőt a képviselő-testület az
onkormanyzat koltsegvetesi tartaleka terhere biztositja a 2018 cvi
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
Határidő: 2018. április 28.
—

—

6./

2018. évi vízdíj pályázat

Csomor Tibor polgármester elmondja, hogy 2018. április 5-én megjelent a lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás támogatására vonatkozó pályázati kiírás, amely alapján idén is
díjtámogatást kívánunk igényelni a szolgáltató, a Baranya-Víz Zrt. Kölked település
vonatkozásában. Kéri, hogy hozzák meg az ehhez szükséges határozatot és hatalmazzák fel a
szükséges önkormányzati nyilatkozatok megtételére a pályázat benyújtásához.
A képviselő-testület
határozatot hozta:

4 igen, 2 nem (Muskát Zoltán, Tutti Tibor) szavazattal

az alábbi

67/2018. (IV. 16.) számú határozat:
Kölked Község Onkormányzat Képviselő-testülete a lakossági víz- és
csatornaszolgáltatásra vonatkozó támogatási igény bejelentését
tudomásul vette. Egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy a fajlagos
ráfordításnál figyelembe vett, illetőleg a Tárcaközi Bizottság által
elfogadott mértékű amortizációt, eszközhasználati díj jogcímen
meghatározott összeget a víziközmű felújítására, pótlására,
fejlesztési hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra fordítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére Kölked
önkormányzata nevében.
Felelős: Csomor Tibor polgármester
Határidő: 2018. április 27.

7./

Kommunális adó mértékének szabályozása képviselői indítványra
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Csomor Tibor polgármester elmondja, hogy Tutti Tibor képviselő Úr kezdeményezte a
kommunális adóról szóló 11/1999. (XII. 14.) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálatát. Ez a
rendelet már nem hatályos és a jelenleg hatályos 11/2015. (XI. 2.) sz. rendelet már nem
részletezi azt, hogy a kommunális adó befizetéseket mire kell, mire szabad fordítaniuk.
Tutti Tibor: Félrevezető a kommunális adó meghatározása. Őt megkeresték ezzel a panasszal.
Belátja, hogy az önkormányzat nem tudja mérsékelni a kommunális adót. Nem tudja, hogy
milyen lehetőségei vannak az önkormányzatnak, de a külterületi szemét elszállítása nem
megoldott. Javasolja, hogy változtassanak az adó megnevezésén és azon a hozzáálláson, hogy
a külterületen élőknél erőteljesebben képviseljék az ő érdekeiket, pl.a Sághy-féle internet sem
hozzáférhető a külterületen élőknek.
Csomor Tibor polgármester: A szolgáltatónak nem érte meg, azért nem vitte ki külterületre az
internet-szolgáltatást. A másik lehetőségük az lett volna, hogy esetleg lemondhattak volna erről
a szolgáltatásról az egész falu tekintetében.
Muskát Zoltán: A történet az Omachttal kezdődött, aki részben saját pénzen, részben pályázati
pénzből építette ki a rendszert. Amit Omacht vállalt a pályázatában, azt eleve túlteljesítette. Ez
egy olyan beruházás volt, amelyre az önkormányzatnak nem volt ráhatása.
Tutti Tibor: Ha Omacht Zoltán kéri a segítséget az erdőfLü internet kiépítésénél, akkor
segítsenek ebben, hogy ez a szolgáltatás elérhető legyen a külterületen élőknek is.
Csomor Tibor polgármester: Tudják vállalni a külterületen élők, hogy behozzák a szemetet egy
belterületen felállított konténerbe?
Tutti Tibor: Igen, tudnák. Az adónem nevének megváltoztatását járható útnak tartja a testület?
A jelenlegi megtévesztő.
Csomor Tibor polgármester: Javasolja, hogy a külterületi lakott helyen élők szemetének az
elhelyezését biztosítsa az önkormányzat egy külön konténerrel valamelyik önkormányzati
ingatlan udvarán.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
68/2018. (IV. 16.) számú határozat:
Kölked Község Onkormányzat Képviselő-testülete a külterületi
lakott helyen élők szemetének az elhelyezését az önkormányzat egy
külön konténerrel valamelyik önkormányzati ingatlan udvarán
biztosítja.

8.!

Külterületi főldutak állapota és azok összefüggése a külterületi lakott hely
megközelítésében

Csomor TIbor polgármester tájékoztatJa a képviselőket, hogy Tuttl TIbor képviselőtársuk
kezdeményezte ennek a problémának a megtárgyalását is.
Tutti Tibor: A töltésről az engedély nélküli töltéshasználókat le fogj a tiltani a DDVIZIG, a
kerékpárt kivéve minden jármű engedélyköteles. A lokációs töltés mellett problémák lesznek,
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sorompóval több helyen lezárják az utakat, ezért kéne megcsinálni az önkormányzati
földutakat.
Csomor Tibor: Az állam semmit sem szándékozik csinálni ezekkel az utakkal, de Sajnos az
önkormányzatnak sincsen sok eszköze.
Tutti Tibor: Elfogadja a tájékoztatást.
Csomor Tibor polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el az e tárgyban írt
írásbeli táj ékoztatój át.
Hegedűs Sándor képviselő időközben elhagyta az ülést.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
69/2018. (IV. 16.) számú határozat:
Kölked Község Onkormányzat Képviselő-testülete a külterületi
foldutak állapotáról szóló írásbeli tájékoztatását az előterjesztés
szerint elfogadja.

9.!

Képviselői interpellációkra való válaszadás

Tutti Tibor: Ahogy most kijött az anyag, ez így jó, külön meghívót kapott, mint a Kölkedi
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Ha ez így fog menni, akkor nem lesz problémája.
A polgármesternek az előző testülettel voltak ilyen problémái.
Csomor Tibor polgármester: Kéri, szavazzanak a képviselői interpellációkkal kapcsolatos
írásbeli táj ékoztatój ának elfogadásáról.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
70/2018. (IV. 16.) számú határozat:
Kölked
Község
Onkormányzat
Képviselő-testülete
a
polgármesternek a képviselői interpellációkra való reagálása
témájában írt tájékoztatóját az előterjesztés szerint elfogadja.

10./

Tájékoztatás a közvilágítási
szerződések kérdéseiről

aktív

elemekre

vonatkozó

eszközhasználati

Csomor Tibor polgármester megkérdezi, van-e kérdés az írásbeli előterjesztéssel
kapcsolatosan? Mivel nem volt, kéri, hogy szavazzanak a tájékoztatás tudomásulvételéről.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
71/2018. (IV. 16.) számú határozat:
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Kölked
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
polgármesternek a közvilágítási aktív elemekre vonatkozó
eszközhasználati szerződések kérdéseiről szóló tájékoztatóját az
előterjesztés szerint elfogadja.
Hegedűs Sándor visszaérkezett azülésre.

11.! Tájékoztató a két ülés közti fontosabb eseményekről, megbeszélésekről
Csomor Tibor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy találkozott a református
egyházközség képviselőivel, megbeszélést folytattak az Új toronyóra beszerzésével
kapcsolatosan. 1.750 ezer Ft lenne az Új toronyóra.
A képviselő-testület a tájékoztatást határozat hozatala nélkül tudomásul vette azzal a
kiegészítéssel, hogy szerezzenek be alternatív ajánlatokat is a toronyórára. A toronyóra
cseréjének önkormányzati támogatására az adóbevallások benyújtását követően, a várható
iparűzési adók ismeretében térjenek majd vissza.
12./

Egyebek

a.!

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatása

Csomor Tibor polgármester: Tavaly 15 millió forintot nyertek belterületi utak felújítására. Idén
30 millió forint az elnyerhető összeg, valószínűleg 50% lenne az önerő. Az a kérdés, hogy
adjanak-e be pályázatot? Javasolja, hogy mindenképpen pályázzanak 15 millió forint összegben
belterületi utak felújítására. Amennyiben más javaslat nincs, kéri, hogy erről szavazzanak.
A képviselő-testület
határozatot hozta:

5 igen

szavazattal, 1 tartózkodás (Tutti Tibor) mellett

az alábbi

72/2018. (IV. 16.) számú határozat:
Kölked Község Onkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot
kíván benyújtani
az „Onkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása 2018.” pályázat keretében belterületi utak
felújítására 30 millió forint összegben, melyből az önerő mértéke
50%.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat
benyújtásával.
Felelős: Csomor Tibor polgármester
Határidő: értelemszerű
b.I
VP-s külterületi út pályázat
Csomor Tibor polgármesterjavasolja, hogy bízzák meg Ritter Attilát a tervezéssel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
73/2018. (IV. 16:) számú határozat:
Kölked Község Onkormányzat Képviselő-testülete a VP-s külterületi
út tervezésével Ritter Attilát bízza meg.
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Csomor Tibor: A pályázatba be van építve a műszaki ellenőr költsége is. Javasolja Hausznek
Józsefet megbízni a műszaki ellenőri feladatokkal.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
74/2018. (IV. 16:) számú határozat:
Kölked Község Onkormányzat Képviselő-testülete a VP-s külterületi
út műszaki ellenőrzésével Hausznek Józsefet bízza meg.

Csomor TIbor: A pályázatba be van építve a projektmenedzser költsége Is. Javasolja Rudnay
Balázst megbízni a proj ektmenedzseri feladatokkal.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
75/2018. (IV. 16.) számú határozat:
Kölked Község Onkormányzat Képviselő-testülete a VP-s külterületi
út projektmenedzseri feladataival Rudnay Balázst bízza meg.
Csomor Tibor: A pályázatba be van építve a közbeszerzés költsége is. Javasolja DR. Zone
Ildikót megbízni a közbeszerzési szakértői feladatokkal.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
76/2018. (IV. 16:) számú határozat:
Kölked Község Onkormányzat Képviselő-testülete a VP-s külterületi
úttal kapcsolatos közbeszerzési feladatokkal Dr. Zone Ildikó
közbeszerzési tanácsadót bízza meg.

c./

Tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának jóváhagyása

Csomor Tibor polgármester ismerteti a tanyagonduoki szolgálat új, átdolgozott szakmai
programját. Amennyiben nincsen kérdés, hozzászólás a szakmai programhoz, kéri, hogy
szavazzanak annak elfogadásáról.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
77/2018. (IV. 16.) számú határozat:
Kölked Község Onkormányzat Képviselő-testülete a Tanyagondnoki
szolgálat új szakmai programját az előterjesztés szerint elfogadja.

d./

LEADER önkormányzati pályázat

Csomor Tibor: Családi rendezvénytérre pályáznának, melyet a kölkedi 208/1 brsz-ú területen
alakítanának ki. Amennyiben nincs kérdés, kéri, hogy szavazzanak a pályázat benyújtásáról.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
78/2018. (IV. 16.)számú határozat:
Kölked Község Onkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Javaslat Természeti és épített környezet fejlesztése c. pályázat
benyújtására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot
hozza:
1. Kölked Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a VP619.2.1.-16-8.4.1-17 kódszámú, „Természeti és épített környezet
fejlesztése” c. pátyázatra.
2. A fejlesztés tárgya: Hagyományos gasztronómiai összejövetelek
fiatalok céljára szolgáló rendezvénytere. Érintett helyrajzi szám:
kölkedi ~ 208/L hrsz.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására,
valamint
a
pályázattal
összefüggő
jognyilatkozatok megtételére.
4. A projekt megvalósításához szükséges önerőt az önkorm~nyzat
saját költségvetése terhére biztosítja.
Felelős: Csomor Tibor polgármester
Határidő: 2018. május 15.
e.I

Tájékoztatás választások eredményeiről

Csomor Tibor polgármester: 446-anjöttek el szavazni, 440 érvényes szavazat volt. 54%-a ment
el szavazni a lakosságnak. Ismerteti a részletes eredményeket.
Muskát Zoltán: Kéri, hogy az önkormányzat a régi gyakorlatnak megfelelően biztosítson az
erdőfűi lakosok számára egy j áratot oda és vissza a legközelebbi választáskor.
f./

Régi iskola hasznosítása

Csomor Tibor polgármester: Kovács Károly szeretné megvásárolni a régi iskolát és szeretné
felújítani. Főként a kerékpáros turizmus céljából hasznosítaná, később átadná a falu valamely
civil szervezetének üzemeltetésre.
Hegedűs Sándor: Mindenképpen kezdjenek el egy ilyen párbeszédet.
Késics János:

Ő is támogatná.

Csomor Tibor polgármester kéri, hatalmazzák fel arra, hogy kezdje meg az egyeztetéseket,
Muskát Zoltán képviselővel együtt Kovács Károllyal a régi iskola hasznosítása tárgyában.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
79/2018. (IV. 16.) számú határozat:
Kölked Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, bogy kezdje meg az egyeztetéseket Muskát Zoltán
képviselővel együtt Kovács Károllyal a régi iskola hasznosítása
tárgyában.
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g./

Bérkaszálás

Csomor Tibor polgármester elmondja, hogy jelenleg 1.500.- Ft/óra+ÁFA összeget kérnek a
bérkaszálásért, de mivel emelkedtek az üzemanyagárak és egyéb költségelemek Is
megnövekedtek, indokolt volna az emelés. Idén mennyit kérjenek ezért a munkáért? Javaslat:
2.000.- Ft/óra+AFA.
A képviselő-testület nem tud állást foglalni, ezért a polgármester a következő ülésre elnapoija
a döntést.
h.I

Tervezők meghívása

Csomor Tibor polgármester elmondja, hogy a belterületi csapadékvíz elvezetés projekthez
három árajánlatot kell kérni a tervezésre. Részben már elkészült egy engedélyezési szintű terv,
de még nincs meg a vízjogi létesítési engedély. Most a falu csak egy bizonyos részére készül el
a terv, ezért át kell dolgoztatni és az összes közműcégtől meg kell vásárolni a közműterveket.
A meghívandó ajánlattevők köre: Contact-dienst Kit, Orosz-Tóth Mérnöki Iroda Bt.,Víz’s Kit
Kéri, hatalmazzák fel, hogy a fenti tervezőktől kérjen ajánlatot.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
80/2018. (IV. 16.)számú határozat:
Kölked Község Onkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a belterületi csapadékvíz elvezetési projekthez
az alábbi cégektől kérjen ajánlatot a tervezésre: Contact-dienst Kft.,
Orosz-Tóth Mérnöki Iroda Bt.,Víz’s Kft.
Felelős: Csomor Tibor polgármester
Határidő: értelemszerű
i.I
VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „külterületi helyi közutak fejlesztése” című
pályázathoz, Kölked 04. hrsz-ú földút szilárd burkolattal való kivitelezéséhez szükséges
területrendezések
Csomor Tibor polgármester előadja, hogy az Altinum-Limes projekthez szükséges szilárd
burkolatu Ut megepitesehez a kolkedi 04 hrsz-u foldut melletti teruletekbol meg kell vasaroim
további területeket. A 03/4. hrsz-ú szántóból 918 m2-t, a 044/1. hsz-ú szántóból 707 m2-t, a
044/2. brsz-ú szántó területből pedig 94 m2-t. Ajavasolt vételár 150.- Ft/m2. Amennyiben nincs
kérdés, hozzászólás a napirendhez, kéri, hogy döntsenek a fenti területek megvásárlásáról és
bízzák meg az erről szóló dokumentumok, szerződések aláírásával.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
81/2018. (IV. 16.) számú határozat:
Kölked Község Önkormányzat Képviselő-testülete a VP 6-7.2.17.4.1.2-16 kódszámú, „külterületi helyi közutak fejlesztése” című
pályázathoz, Kölked 04 hrsz-ú közút (földút) szilárd burkolattal való
kivitelezéséhez, a hatályos tervezési szabványok miatt szükséges
többlet területek biztosítása okán
területfejlesztési célra
—
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megvásárolja az alábbi területeket: a Kölked 03/4. hrsz-ú szántóból
918 m2-t, a Kölked 044/1. hrsz-ú szántóból 707 m2-t.
Kölked Község Onkormányzat Képviselő-testülete Kölked Község
Onkormányzata tulajdonát képező és Kölked 044/2 hrsz-ú szántó
területből 94 m2 terület a kialakítandó út szabvány szerinti
kivitelezéséhez a jelen határozattal, de 2018. április hónap 25.
napjával beolvasztja a szomszédos és Kölked Község
Onkormányzata tulajdonát képező és Kölked 04 hrsz-ú közút
megnevezésű ingatlanba.
Mivel ez a terület az útépítés beruházójának tulajdonában van
Kölked Község Onkormányzat tulajdona
ezért ezt a szükséges
terület nagyságot megvásárolni nem kell, csak a beolvadást követően
művelésből való kivonás jogi hátterét kell biztosítani.

—

-‚

A megvásárolt ingatlanok vételára: a Kölked 03/4 és Kölked 044/1
hrsz-ú területek vonatkozásában 150,- Ft/m2.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a fenti területek
adásvételéről szóló szerződéseket, ill. a területszerzéssel kapcsolatos
dokumentumokat aláírja.
Egyúttal felhatalmazza, hogy a területek megvásárlását követően a
művelésből való kivonás jogi lépéseit is lebonyolítsa.
Felelős: Csomor Tibor polgármester
Határidő: 2018. június 30.

j./ Képviselői interpellációk
Késics János; A Toldi u. 1-3. között helyezzenek el egy közvilágítási lámpatestet.
Csomor Tibor polgármester: Utánanéznek, hogyan tudják megoldani.
Több napirend nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

K.m.f.

Csomor Tibor
polgármester

Z1rnmermanq-ne dr. Kovacs Amko
j ~gyző

Gerber Csaba
jkv. hitelesítő

Tutti Tibor
jkv. hitelesítő
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KÖLKED KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
7717 Kölked, II. Lajos u. 12.
TeL.: 69/384-181

MEGHÍVÓ
Kölked Község Képviselő
testülete 2018. április 16-án (hétfő) 1600 órai kezdettel tartja a
nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghivom.
Az ülés helye: Önkormányzati hivatal nagyterme.
—

Kérem, akadályoztatását legkésőbb az ülést megelőző 1 órával korábban jelezze Csomor Tibor
polgármesterné! a 69/384-181-es vagy a 06-20/311-5504 telefonszámon!
A zárt ülés napirend je~
1.!

Előterjesztés települési támogatási kérelmekről
Előadó: Csomor Tibor polgármester

2.!

Előterjesztés a Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nél vezetett megtakarítási számlák feloldásához
Előadó: Csomor Tibor polgármester

3.!

Önkormányzati tulajdonú lakáscsere kérelem
Előadó: Csomor Tibor polgármester

A nyilvános ülés napirend jei:
1.!

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

2.!

Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének beszámolója a közös hivatal kölkedi
kirendeltsége munkájának tapasztalatairól és eredményeiről
Előadó: Csomor Tibor polgármester

3.!

Erdőfüért Egyesület beszámolója a 2017. évben végzett munkájáról
Előadó: Csomor Tibor polgármester

4.!

Szociális tílzifa kiegészítés
Előadó: Csomor Tibor polgármester

5.!

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás iránti pályázat benyújtása
Előadó: Csomor Tibor polgármester

6.!

2018. évi vízdíj pályázat
Előadó: Csomor Tibor polgármester

7.!

Kommunális adó mértékének szabályozása képviselői indítványra
Előadó: Csomor Tibor polgármester
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8.!

Külterületi főldutak állapota és azok összernggése a külterületi lakott hely megközelítésében
Előadó: Csomor Tibor polgármester

9.!

Képviselői interpellációkra való válaszadás
Előadó: Csomor Tibor polgármester

10.!

Tájékoztatás a közvilágítási aktív elemekre vonatkozó eszközhasználati szerződések
kérdéseiről
Előadó: Csomor Tibor polgármester

11.!

Tájékoztató a két ülés közti fontosabb eseményekről, megbeszélésekről
Előadó: Csomor Tibor polgármester

12.!

Egyebek
a.!
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatása
b.!
VP-s külterületi Út pályázat
c.!
Tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának jóváhagyása
d./
LEADER önkormányzati pályázat
e./
Tájékoztatás választások eredményeiről
f.!
Régi iskola hasznosítása
g.I
Bérkaszálás
h.!
Tervezők meghívása
i.!
VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „külterületi helyi közutak fejlesztése” című
pályázathoz, Kölked 04. brsz-ú földút szilárd burkolattal való kivitelezéséhez
szükséges területrendezések
j.!
Képviselői interpellációk

Kölked, 2018. április 9.
Csomor Tibor s. k
polgármester
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Előterjesztés
K~szült: Kölked Közs~g K~pviselő-testületének 2018. április 16-i
ülésére
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a
polgármester átruházott hatáskörben hozott dönt~seiről
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2018. március 19-i nyilvános ülésen hozott határozatokat az alábbiak szerint hajtottuk
vegre.
43/2018. (III. 19.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a tej árt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
44/2018. (III. 19.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Családsegítő és Gyermeki óléti Szolgálat 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadta.
45/2018. (III. 19.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megállapította, hogy a képviselők 2017. évi vagyormyilatkozataikat határidőre benyújtották.
46/2018. (III. 19.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Kölkedi Háziorvosi Szolgálat vezetőjének a 2017. évi önkormányzati támogatás
felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadta. A határozatot a háziorvosnak postáztuk.
47/2018. LIII. 19.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Takó Ferenc Kölked, Erdőfű 034 1/16. hrsz. alatti lakos lakáscsere kérelmét nem támogatja. A
döntésrŐl a kérelmezőt levélben tájékoztattuk.
48/2018. (III. 19.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületének támogatását elutasítja, mivel a
tariyagondnoki szolgálat Új kölkedi irodaépületére költöttek egy jelentős forrást. A döntésről
az egyesületet írásban táj ékoztattuk.
49/2018. (III. 19.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
kölkedi 0492/1. hrsz-ú szántót Hegedűs Sándor Kölked, Rákóczi u. 11. szám alatti lakos
részére 5 évre haszonbérbe adta 5 0.000.- Ft/ha haszonbérleti díj ért 2018. április 16. napjától
2022. december 31-ig. A haszonbérleti szerződés aláírása megtörtént.
50/2018. CIII. 19.) számú ha1árÖ~at~ Kölk~d Kö~ég Ö~kö ái~rzatán~k Ké~isélő-t~tületé
kölkedi 0108/11. brsz-ú szántót Hegedűs Sándor Kölked, Rákóczi u. ii. szám~~ alatti lakos
részére 5 évre haszonbérbe adta 50.000.- Ft/ha haszonbérleti díj ért 2018. április 16. napjától
2022. december 31-ig. A haszonbérleti szerződés aláírása megtörtént.
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51/2018. (III. 19.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a védőnői rendelő felújításának műszaki ellenőri feladataival a SIMONA Bt-t bízta meg,
bruttó 279.400,-Ft megbízási díjért. A szerződés aláírása megtörtént.
52/2018. (III. 19.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a védőnői rendelő felújításának kivitelezési feladataival a Kölkedi Szolgáltató Nonprofit Kft-t
bízta meg, bruttó 26.983.922,-Ft megbízási díjért. A szerződés aláírása megtörtént.
53/2018. (III. 19.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 32/A. ~-ában biztosított, nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítők alapbér-kiegészítés mértékét 10%-ban állapította meg. A nevelők a
márciusi bérükkel együtt megkapták az alapbér-kiegészítést.
54/2018. (III. 19.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a~ ö kört~4ái~at Péit~ke~elési ~abály~atái4ak Módösítását jóváhagyta 2018. MárciUs 20-i
hatállyal. A szabályzat aláírása megtörtént.
A 2018. március 19-i zárt képviselo-testületi ülésen hozott döntéseket végrehajtottuk, a
lakhatási támogatások kifizetése, a döntések postázása megtörtént. (40/2018. (111.19.);
41/2018. (111.19.) sz. határozatok) A temetési támogatás kifizetése, a döntés postázása
megtörtént (42/2018. (111.19.) sz. határozat).

Válaszok képviselői interpellációkra:
-

-

A jövőben igyekszünk odafigyelni, hogy a képviselő-testületi ülésről szóló meghívót
megküldjük minden alkalommal a nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek.
Hegedűs Sándor vál~ szára reagálva, melyben jelezte a Rózsa utca szélén parkoló
gépjárművek baiescttveszélyességét, felvettük a kapcsolatot a KKKHT-val. A Mohácsi
üzemigazgatóság vezetőjével egyelőre még nem egyeztetett időpontban
helyszíni
bejárást fogunk megejteni. Telefonon történt elsődleges megoldási lehetőségként vetődött
fel, hogy az Út déli oldalán a Dankó Pista utcától a Vörösmarty utcáig várakozni tilos tábla
kerülne kihelyezésre.
-

—

.

A bőittal szeMbeni árokból a tt~acskatetern eltávólításta ketült.

.

A gömbkőrisekből az idegen hajtások kivágásra kerültek.

.

A perforálás nélküli közterületi kukák utólagos perforálása megtörtént.

Kölked, 2018. április 9.

Csomor Tibor s. k.
polgármester
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Határozati javaslat:
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, á ~ólgá ester átI~Ü1~á~ÓU hatáskörbei~ hö~ött döi~téseiról szóló b~~áikiöl6t
elfogadja.
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Beszámoló a Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal Kölkedi Kirendeltsége 2017.
évi működéséről

Nagynyárád, Sátorhely, Kölked, Lippó, Sárok, Ivándárda, Bezedek önkormányzatok
képviselő-testületei 2017. februárjában jóváhagyták a Nagynyárádi Közös Önkormányzati
Hivatal új társulási megállapodását.
A megállapodás leglényegesebb része, hogy Új alapokra helyezte a közös önkormányzati
hivatal finanszírozását, melynek lényege, hogy a hivatal működésére kapott normatívát
minden év elején lakosságarányosan „szétosztják” a társult települések között és ezt az
összeget egészíti ki minden önkormányzat saját költségvetése terhére a kirendeltségéhez
kapcsolódó költségek, kiadások finanszírozásához szükséges mértékben. A könyvelésben is
kirendeltségenként megbontva történik a költségek kimutatása.
A fenti finanszírozási rendszer szerint Kölked Önkormányzatának nem kell plusz forrásokkal
kiegészítenie a rá jutó közös hivatali normatívát, egyelőre Úgy tűnik, hogy az elegendő a
kölkedi kirendeltség működésének finanszírozásához.
2017. május 1-től aljegyzője
kirendeltségvezető személyében.

is van a közös hivatalnak Tóth Boglárka,

lippói

A hivatal két kirendeltséggel és egy sátorhelyi ügyintézési hellyel működik a székhelyen
kívül.
Önkormányzati hivatalunk elvégzi az önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok,
társulások működéséhez kapcsolódó feladatokat és ellátjuk az állam által jogszabályokban
meghatározott feladatokat.
A kollégák munkaköre rendkívül összetett és sokrétű. Senki sem csak egyfajta feladatot
végez, hanem számos munkaköre van.
Az ASP-szofrvereket használjuk már szinte teljes körűen a munkánk során: az iktatásnál, a
gazdálkodásban, a
vagyonkataszter vezetésénél, az adóigazgatásban,
a hagyatéki
ügyintézésben, az iparker feladatok ellátásában.
Az ASP-keretrendszerek használata a korábbi szofivereinkhez képest sokkal bonyolultabb és
magasabb informatikai felkészültséget igénylő feladat, a kollégáknak nagy kihívás,
ennélfogva méginkább megnőtt a leterheltségük.
További nehézség a folyamatosan változó jogszabályi környezet is, új „Bibliánk” az Ákr.
(Altalános közigazgatási rendtartás). Ezzel kapcsolatosan semmiféle továbbképzés nem volt,
tehát csak magunkra számíthatunk és a mindennapi gyakorlat, a kollégákkal való szakmai
konzultációk nyújtanak segítséget a jogalkalmazásban.
Bár több feladatot átvett a kormányhivatal járási hivatala, azért még bőven maradt itt is, sőt
folyamatosan Új feladatok jönnek, p1. ilyen Új feladat a szünidei gyermekétkeztetés.

2

A főidkifüggesztéseknél a pontos, precíz ügyintézéshez rendkívül sok jogszabályt kell
ismerni, az ágazati jogszabályoktól az Új Polgári Törvénykönyvig bezárólag és nagyon
könnyű hibázni. Sajnos nincs egységes joggyakorlat az országban, de még a megyében sem,
ez sok gondot okoz a munkavégzés során. A gazdák érdekellentétei különösen megnehezítik
az ügyintézést.
Az anyakönyvi igazgatásban 2014. júl. 1-tő! vezették be az Ún. elektronikus anyakönyvet
(EAK). Ebben a témában sem volt szakmai továbbképzés.
Egy kolléganőnk sikeresen letette a közigazgatási alapvizsgát és az anyakönyvi szakvizsgát,
így már minden köztisztviselőnk rendelkezik a munkaköréhez szükséges képesítésekkel.
Köszönetemet szeretném kifejezni kollégáimnak, amiért ilyen fegyelmezetten és nagy
munkabírással helyt állnak a mindennapokban.
Köszönet a képviselő-testületnek és polgármester i~irnak is, a mindennapi türelmes
együttműködésért.
Kölked, 2018. április 9.

Zimmermaim-né dr. Kovács Anikó s.k.
jegyző

Táj ékoztató
Kölked Község Képviselőtestülete részére
Erdőm Fej lesztéséért Egyesület 2017. évi tevékenységéről
Célkitűzéseinkkel összhangban a következő tevékenységeket végeztük a tavalyi évben.
1. Kölked Önkormányzatának támogatásával és együttműködésével önkéntes munkával
gondoztuk Erdőfű bevezető útjainak, közterületeinek és a Kastélynak a zöldfelületeit.
Fűnyírótraktorral és motoros fűkaszával rendszeresen (március-október) nyírtuk a kb. 4
hektárnyi gyepet. Összegyűjtöttük a szemetet az általunk nyírt területrészeken.
-

-

2. Folyamatos pályázatfigyeléssel keressük a lehetőségeket céljaink megvalósítására. Sajnos az
elmúlt időszakban a civil szervezetek számára kevesebb lehetőség kínálkozott, főleg a
gazdasági szereplők számára jelentek meg pályázati kiírások. Egyedül az állami feladatok
átvállalására voltak jelentős források, de szervezetünk céljai közt ilyenek nem szerepelnek.
3. Kutatásokat végeztünk a puszta múltjának további megismerésére, képeket gyűjtöttünk a
lakosságtól. A képek archiválásra és rendszerezésre kerültek. Reméljük egy későbbi
időpontban forrás megszerzése esetén sikerül egy kiadványt készíteni belőle. Sajnos
adatközlőink közül az elmúlt időszakban sokan elhunytak, így egyre nehezebb főleg a két
háború közti időszakból adatokat gyűjteni.
—

—

—

—

Köszönjük a Képviselő Testület támogatását és segítségét, melyre a továbbiakban is számítunk.
Egyesületünk szívesen Segít a településrészünket érintő rendeletek véleményezésében, szakmai
háttérrel való támogatásában.
Erdőfű, 2018. április 09.
Dr. Novák Zalán
elnök
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Határozatok Tára

A köztársasági elnök 125/201 8. (III. 27.) KE határozata
dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséröl
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A Kormány 1152/2018. (III. 27.) Korm. határozata
a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú
tüzelőanyag vasarlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyujtásáról
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A támogatáshoz
Sorszám

Önkormányzat

Megye

Támogatási cél

Támogatás (forint)

tu~~ag

mennyisége (m~’q)
355.
356.
357.
358
359
360
361
362
363.
364.
365
366.
367.
368,
369
370.
371
372
373.
374.
375.
376.
377
378
379
380
381.
382
383
384
385.
386.
387
388
389
390.
391
392
393.
394
395
396.
397
398
399.
480.
401.
402
403.
404
405.
406.
407
408.
409
410
411
412.
413
414

Hásságy
Hegyhátmaróc
Hegyszentmárton
Helesfa
Hetvehely
Hidas
Himesháza
Hirics
Hobol
Homorúd
Hor~áthertelend
Hosszúhetény
Husztót
Ibafa
Illocska
lpacsfa
Ivánbattyán
Kákics
Kárá~
Kásad
Katádfa
Kékesd
Kémes
Kemse
Keszü
Kétújtalu
Királyegyháza
Kisasszonyfa
K~sbeszterce
Kisbudmér
Kísdér
Kisdobsza
Kishajmás
Kisherend
Kisjakabfalva
Kiskassa
Kislippó
Kisnyá rád
Kistamási
Kistapolca
Kistótfalu
Kisvaszar
Kisszentmárton
Kóros
Kovácshida
Kovácsszénája
Köblény
Kokény
Kólked
KővágószötŐs
Kövágótöttös
Lánycsók
Lapáncsa
Liget
Lippó
Lovászhetény
Lúzsok
Mágocs
Magyarbóly
Magyaregregy

Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya

keménylombos tüzifa
keménylombos tüzifa
keménylombos túzifa
keménylombos tüzifa
keménylombos tüzifa
keménylombos tüzifa
keménylombos tüzífa
kemény lombos t’~zifa
keménylombos tüzifa
keménylombostüzifa
keménylombos tüzifa
keménylombos tüzifa
keménylombos tüzifa
keménylombos túzifa
keménylombos tüzifa
keménylombos tCizifa
keménylombos tűzifa
keménylombos túzifa
keménylombostüzifa
keménylombos tűzifa
keménylombos tüzifa
keménylombos tüzifa
keménylombos túzifa
keménylombos t’.~zifa
keménylombos tüzifa
keménylombos túz~fa
keménylombos tüzifa
keménylombos tüzifa
keménylombos tűzifa
keménylombos tüzifa
keménylombos tüzifa
keménylombos tűzifa
kemény lombos túzifa
keménylombos tüzifa
keménylombos tüzifa
keménylombos tuzífa
kemérrylombos tuzifa
keménylombos tűzifa
keménylombos tüzifa
keménylombos tüzifa
kemény~ombostűzifa
keménylombos tuzifa
keménylombos tCizífa
kemónylombostúíifa
keménylombos tüzifa
keménylombos tuzifa
kemérrylombos tuzifa
keménylombos tuzifa
keménylombos túzifa
keménylombos túzifa
keménylombos tuzifa
keménylombos tüzifa
keménylombostuzifa
keménylombos tuzifa
keménylombostuzifa
keménylombos túzifa
keménylombostuzifa
keménylombos tüzifa
keménylombos tuzifa
keménylombos tuzifa

142 240
142 240
675 640
231 140
444 500
515 620
391 160
391 160
302 260
438 150
133 350
355 600
106 680
228 600
228 600
142 240
106 680
285 750
213360
408 940
320 040
133 350
302 260
114 300
248 920
764 640
515 620
302 260
95 250
95 250
88 900
337 820
1 33’ 3 S’O
160 020
171 450
190 500
142 240
133 350
373 380
247 650
171 450
893 420
408 940
320 040
152400
106 680
133 350
231 140
533 400
248 920
152 400
586 740
247 650
302 260
195580
337 820
400050
764 540
853 440
284 480
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&
38
13
25
29
22
22
17
23
7
20
6
12
12
8
6
15
12
23
18
7
17
6
14
43
29
17
5
5
5
19
7
10
8
7
21
13
9
39
23
18
7
13
28
14
8
33
13
17
11
19
21
43
48
16

1. nyilatkozat
Önkormányzat neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

ÖNKORMJ~NYZATI NYILATKOZAT
a nem állami tulajdonú víziközműből ellátott települések önkormányzata részéről
Alulírott

település polgármestere igazolom, hogy a pályázatban közölt fajlagos ráfordítási adatok a 2018. évi
lakossági közműves ivóvízellátás, szeniiyvízelvezetés és —tisztítás szolgáltatás-támogatás igénylésének
és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes
módozatainak ellentételezéséről szóló pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő tartalmúak.
A pályázat bejelentéséről
a csatolt tartalommal a képviselő-testület a
számú határozatot hozta (a képviselő-testületi határozat hiteles másolata mellékelve).
—

—

Egyúttal kötelezettséget vállalok arra, bogy a fajlagos ráfordításnál figyelembe vett, illetve a Tárcaközi
Bizottság által elfogadott mértékű amortizációt, eszközhasználati jogcímen meghatározott összeget a
víziközrnű felújítására, pótlására, fejlesztési hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra fordítja a Pályázó.
év

hó

nap

polgármester

8. nyilatkozat
Önkormányzat neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
a víziközmű-szolgáltatás módjáról
Alutírott

település polgármestere nyilatkozom, hogy a településen a víziközművek a tulajdoni viszonyok
tekintetében megfelelnek a v~ziközmű-szolgáltatásró1 szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban:
Vksztv.) 6—8. g-ának, az üzemeltetésre vonatkozóan pedig a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. ~-áhan, valamint a Vksztv. 15—34. ~-ában foglalt
előírásoknak.

polgármester

9. nyilatkozat

A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA
a)

Kijelentem, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a továbbiakbai~: Avr.) 75. ~ (2) bekezdés a) pontja szerint a pályázatban
foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek, továbbá
kijelentern, hogy az általam képviselt szervezet (a továbbiakban: Pályázó) az adott tárgyban
pályázatot korábban 2017 (mikor legutóbb nyertes pályázat éve, ennek hiányában ~‚NEM”
jelzés) Belügyniinisztérium (mely szervhez) nyújtott be.
—

b)

Kijelentem, hogy a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV.
törvény hatálya alá tartozó önkormányzat esetén jelen pályázat benyújtásakor az
önkormányzat adósságrendezési eljárás alatt nem áll, továbbá a pályázat elbírálásáig, illetve a
támogatói okirat érvényessége alatt a tudornásomra jutástól számított 8 napon belül írásban
bejelentem a Támogatónak, amennyiben az önkormányzat ellen ilyen eljárás indul.

c)

Kijelentem, bogy az Ávr. 75. ~ (2) bekezdés e) pontja szerint nem áll fenn harmadik személy
irányában olyan kötelezettségem, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását
meghi ~síthatja.

d)

Kijelentem, hogy az Ávr. 75. ~ (2) bekezdés f) pontja szerint- a biztosítékmentesség
kivételével a Támogató által előírt biztosítékokat rendelkezésre bocsátom legkésőbb a 85. ~
(3) bekezdésében meghatározott időpontig,
—

e)

Kijelentem, hogy az Ávr. 75. ~ (2) bekezdés g) pontja szerint a költségvetési támogatás
tekintetében adólevonási joggal reiidelkezemlnem rendelkezem (megfelelő rész aláhúzandó).

O

Kijelentem, hogy az Ávr. 75. ~ (2) bekezdés h) pontja szerint, amennyiben a támogatott
tevékenység hatósági engedélyhez kötött, a Pályázó rendelkezik annak megvalósításához
szükséges hatósági engedélyekkel.

g)

Kijelentem, hogy a Pályázó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Aht.) 50. ~ (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének megfelel,

h)

Kijelenteni. hogy a Pályázó az Áht. 50. ~ (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minőstil.

i)

Kijelenteni, bogy a Pályázó esetében összeférhetetlenség miatti ok nem áll fenn.

Kelt’

P.1-I.
polgármester

Testületi határozat minta
települési önkormányzat képviselő testülete a támogatási igény bejelentését tudomásul
vette. Egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy a fajlagos ráfordításnál figyelembe vett, illetőleg a
Tárcaközi Bizottság által &fogadott mértékű ~mortizációt, eszközhasznál~ti díj jogcímen
meghatározott összeget a víziközmű felújítására, pótlására, fejlesztési hitellel kapcsolatos
adósságszolgálatra fordítja.”

Előterjesztés
5. napirendi ponthoz
Kommunális adó mértékének szabályozása képviselői indítványra
Tutti Tibor képviselő-társunk április 08-án kezdeményezte a 11/1999. (XII.14.) sz.
önkormányzati rendeletünk felülvizsgálatát. A konkrét kezdeményezés részleteit külön
csatoljuk a 2018. április 16-án esedékes testületi ülés anyagához.
Képviselő-társunk a 11 / 1999. (XII. 14.) sz. rendeletünk 3. ~ .-ára hivatkozik, mely rendelet
valóban szabályozta azt, hogy mire fordítsa az önkormányzat a kommunális adóból származó
bevételeket.
Viszont ezt a rendeletünket már nem tudjuk és nem szükséges figyelembe vennünk, mivel a
11/2015. (XI.2.) sz. önkormányzati rendelet a helyi adókról a 11/1999. (XII.14.) sz.
rendeletünket hatályon kívül helyezte.
A 11/2015. (XI.2.) sz. rendeletUnk pedig már nem részletezi azt, hogy a 4.000,- forint
kommunális adó befizetéseket amely adómérték az előző rendeletünkben is 4.000,- forint
volt mire kell, mire szabad fordftanunk.
Képviselő-társunk megállapítására reagálva, egyéb iránt nem értek azzal egyet, hogy a
külterületen élők nem részesültek, nem részesülnek kommunális jellegű önkormányzati
segítségben. A település belterületén minden, egyébként a külterületen élők is ugyan azokat a
kommunális szolgáltatásokat, eredményeket tudják igénybe venni akkor amikor betérnek a
faluba, mint bárki más is. Például az Út, a járda, a világítás, közterületek állapota ugyan az a
minőség a belterületen élőknek, mint a külterületi lakóknak. De boncolgathatnánk ezt a
kérdést még tovább is, mert a tanyán és egyéb külterületi ingatlanban (gátőrházak,
erdészházak) élőkön túl ott van nekünk Erdőfű is. Külterületi lakott településrész, ahova a falu
építtette ki az ivóvizet, épített járdát, több-kevesebb sikerrel igyekszik karbantartani az
erdőfűi közterületeit, van közvilágítás, élelmiszer járat, stb.
Nyilván tudjuk azt is, hogy mire költjük a kommunális adó bevételeinket, sőt attól sokkal
többet, mert maga a kommunális adó szűk keretet biztosít.
A jelenleg érvényes kommunális adó rendeletünk nem részletezi az adó felhasználásának
kötelező érvényű költséghelyeit. De, talán ide sorolhatunk minden közjóléti és kötelező
szolgáltatásunkat is, így például: hogy van orvosunk, melyet támogatunk havi 50 ezerrel, van
védőnőnk, melyet támogatunk a rezsivel, van óvodánk, melyhez hozzáteszünk évi 9 „miskát”,
pályáztunk útfelújításra, melyhez szintén hozzá tesszük az önkormányzat saját részét,
kitisztítottunk egy rakás elhanyagolt-bozótos-szemetes területet, most folyamatosan karban
tartjuk, összességében mintegy ‘7 ha gyepes területet tartunk karban, szerintem jó minőségben,
és fizetjük a közvilágítást, és karban tartjuk a temetőinket és stb., és stb., és stb. Ne feledjük,
ezekre a célokra sem kapunk állami támogatást, vagy, mint az óvoda esetében, abból nem
lehet kijönni!
Igaz, mindezt belterületen, ám, de „szerencsés” esetben a tanyákon és egyéb külterületi lakott
ingatlanban élők ugyan úgy használhatják ezeket a mi szolgáltatási lehetőségeinket.
Nyilván valóan el lehetne gondolkodni azon is, hogy a külterületen élőket mentesítsük ezen
adófizetési kötelezettség alól. Jelentős bevétel kiesést nem jelentene. Es, ha ezt valamelyik
képviselő-társam javasolja mármint, hogy engedjük cl ezt az adót a külterületen élők
számára én sértődöttség nélkül meg fogom szavazni! Tetesse fel velem valaki ezt a kérdést!
De, amennyiben csak az elnevezéssel van probléma mármint, hogy kommunális adó
kereszteljük át „közigazgatási terület általános fejlesztési adónak”, ebbe a fogalom körbe
belefér minden és mindenki. Igy már elfogadható lenne és önként, dalolva fizetne mindenki?
Nem mert adót senki nem szeretetből, hanem „kényszerből” fizet!
—

-‚

—

-‚

—

-‚

Engedjük el az iparűzési adót is, hiszen a vállalkozásoknak mi semmit sem adunk a befizetett
adóik fejébe!?
Szimpatikus, jó ötlet! Ki támogatja?
A konmiunális adó mérséklésére vonatkozóan jómagam nem kívánok javaslatot tenni, mivel
nem tudom javasolni. Ha ezt valamelyik képviselő-társunk, vagy jegyző asszony megteszi,
ám legyen, terjessze elő, tárgyaljunk róla.
Ha lesz ilyen, akkor a megelőző kérdésem a következő: Egyénileg fogunk mindenkit
„mérsékelni”? Mert minden külterületi ingatlannál más-más az infrastruktúra kiépítettsége,
minősége, tehát nem lehet egy kalap alá venni azt sem!

Kölked, 2018. április 09.

Csomor Tibor sk.
polgármester

Előterjesztés
6. napirendi ponthoz
Külterületi földutak állapota
megközelítésében

és

azok összefüggése

a külterületi lakott hely

Szintén Tutti Tibor képviselő-társuuk a földutak állapotára panaszkodik. Jogosan. Képviselőtársunk javaslata, hogy: Dolgozzon ici e~fogadható javaslatot a képviselő-testület ezen utak
rendszeres karbantartására és a rongálók helyreállítási szándékának hatékony növelésére!”
Egyéb iránt megjegyezni kívánom, hogy: nem én hordom fel a sarat a belterületi burkolt
útjainkra sem. Es, hogy szabályozzuk azt, amikor esetleg valaki nem kölkedi végigmegy a sáros
földes úton ésjónagy kátyút hagy maga után? Igaz, akadnakjóérzésű gazdálkodók is, akik nem
csak szétjárják, hanem helyre is állítják a főldutat maguk után, mert az a saját érdekük is. Bár
ez nem általános.
Ki fog nyomozni? Es ha nincs meg a „tettes”, majd mi helyreállítjuk? Az önkormányzat
költségén? Nem volt elég példa a fizetésre egy kedves gazda miatt ugyan az büntetés miatt
volt a 2014/l 5-ös út helyreállítási „projekt” cca. 1 „misiért”?
Kötelezzük a kátyút okozókat? Büntessíluk? Ki Vigye cl a balhét? A jegyző? Vagy a
polgármester?
Vagy hagyjuk a gazdákra. majd ők helyreállítják maguknak, mert ez az érdekük és általában ők
tudják egymásról azt is, hogy ki taposta szét az utat. Amúgy meg, hellyel-közzel helyre szokták
állítani maguknak. Legalábbis egyesek, mások helyett is! Szerintem nem feltétlenül kellene
nekünk ezt bolygatni.
Vagy gyárturik még egy olyan szabályozást, amit nem fogunk tudni betartatni! (példa: kerti
hulladék égetés rendelet, fűnyíró-motorfűrész rendelet, stb.) Néhányakat majd megbüntetünk,
néhányakat meg nem!
„

—

—

A panasz másik részére reagálva: Ismereteim szerint egyetlen egy állandóan lakott olyan tanya
van, amelyet csak földúton lehet megközelíteni. Illetve kettő úton is! Az egyik a DDVIZIG
kezelésében lévő nyári gát, a másik pedig a gát lábában lévő önkormányzati földút.
Az önkormányzati földút jelenleg valóban járhatatlan. De a gát tetején lévő földút is elég
siralmas, amelyet részben az azon közlekedő tanya tulajdonos járt szét. Egyéb iránt pedig a
migrációs rendészeti járművek a baj legfőbb okozói, mert a töltésen közlekednek, sárban,
fagyban. A töltésen traktorok nem járnak! Az önkormányzat földútj át időnként az ott
gazdálkodók helyre szokták állítani.
Javaslat?

Kölked, 2018. április 09.

Csoirior Tibor sk.
polgármester

Előterjesztés
7. napirendi ponthoz
Képviselői interpellációkra való reagálás
Tutti Tibor képviselő-társam harmadik kérdése a képviselői interpellációkra vonatkozó
intézkedések, illetve nem intézkedések eredményeire irányulóak.
Magam részéről nem állítom, hogy nem fordult elő olyan, hogy valami „elfelejtődött”. Súlyos
vétségeket, gondatlanságot, hanyagságot, miegymás, emlékezetem szerint nem követtem cl.
A legutóbbi testületi anyagban már a képviselői interpellációra történt intézkedésekről is
írásban beszámoltam. Amúgy, meg legtöbb esetben a testületi ülésen azonnal szoktam reagálni
az olyan felvetésekre, amelyek nem intézkedést igénylőek, csak tájékoztatást kell adnom.
Szintén magam részéről úgy gondolom, hogy igen-igen tartalmasan, közérthetően, teljes körűen
igyekeztem eddig is tájékoztatni az érintett képviselőket, legtöbb esetben minden képviselőt
egységesen az egyes ülések közötti történésekről.
Emlékeztetni szeretnék mindenkit arra is, hogy olykor-olykor, de szinte minden ülésünkön több
alkalommal már „leintéseket” kapok Tőletek, hogy hagyjam már abba a részleteket, pergessem
fel a dolgok menetét. Szinte mindannyiszor hozzá is fY~ízöm, hogy pont azért megyek bele
részletekbe, mert nem szeretném, ha valami fontos ki-, cl maradna és ez a későbbiek során vita
tárgyát képezhetné.
Ugy gondolom, hogy egyéb tekintetben is sok olyan információt megosztok a képviselőkkel,
amelyeket akár cl is titkolhatnék. Számolja már meg valaki, hogy hányszor küldtem két ülés
között aktuális tájékoztatást elektronikus levélben?
Az pedig talán hiúság lenne részemről, ha még azt is leírnám, hogy milyen lépésekkel, mennyi
munkával és „fondorlattal” lehetett elérni egy-egy végeredményt, melynek gyQmölcsi úgy néz
ki, hogy kezdenek beérni és ez a gyümölcs nem citrom és savanyú szőlő!
A Hivatal Vezető nevében és helyett nem kívánok reagálni, nyilván valóan az
kérdésben erre O hivatott válaszolni és majd reagál rá!

Kölked, 2018. április 09.

Csomor Tibor sk.
polgármester
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E. ON Dél-dunántúli Áramhálóza ti Zrt

7626 Pécs, Búza tér 8/A
aramhalozatc&.~eonhu
Tár~y~ A közvilágítási aktív elemekre vonatkozó eszközhasználati szerződések
kérdése
Tisztelt Cím!
A Mohácsi Többcéhi Kistérségi Társuláshoz tartozó Önkormányzatok hosszú
időtáviatra visszatekintve széleskörű együttműködést folytatnak energia beszerzési
és üzemeltetési kérdésekben, ezen belül a közvilágítás létesités és üzemeltetés
összefüggésében is.
Az elmúlt időszakban két önkormányzat (Dunaszekcső és Lánycsök) is jelezte, hogy
az EON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt, a közvilágítási aktív eszközök használatával
kapcsolatos bérleti szerződéssel kereste meg Őket.
A bérleti szerződések kezdeményezése sz érintett önkormányzatok számára nem
várt kezdeményezése sz EON Dél-dunántúli Áramhálőzati Zrt.-nek, mivel:
a ‘90-es években a közvilágítás korszerűsítést sz önkormányzatok Saját
forrásból valósították meg, és
a lámpatesteket az önkormányzatok térítés nélkül adták át sz
Áramszoigá Itatónak.
—

—

Ez a szándék annál inkább is meglepő, hiszen sz Önkormányzatok gondoskodnak
az aktív elemek Ozemeltetéséről, karbantartásáról, ezáltal biztosítva sz EON
tulajdonában
lévő
eszközök
üzemképességé nekélettartamának
meghosszabbítását, vagyonértékének megőrzését.
A Kistérségi Társuláshoz tartozó Önkormányzatok 2013. áprilisában a közvilágítási
aktív elemek karbantartására csoportos közbeszerzési eljárást folytattak le, amelyre
sz EON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt, is meghívást nyert. A beszerzési eljárás
során sz Áramszolgáltató nem jelezte, bogy sz aktív elemek után a jövőben
eszközhasználati díjat kíván érvényesíteni, ami a döntésre befolyásoló tényező lett
volna.
A közviláqítási aktív elemekre vonatkozó eszközhasznáiaU szerződés
kezdeményezése alapvetően két szempontból kifogásolhat&.
Egyrészt az önkormányzatok sz elosztáhálözati engedélyes részére
közvilágitási e1osztás~ díjat fizelnek, amibe sz előzőek szerinti,
önkormányzatok által finanszírozott eszközök, a lámpatestek is beieéith&tbk.
.

ii.

Másrészt nem tisztázottak a közvil~~itási iámpatestekkel kapcsolatos
felelősséai kérdések, mint pl a szahván~’os é~intésvéde1em l:iztositésa,
sz eqvéh károkozás kérdéskőre~
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A Mohácsi Többcélú Kistérségi Társutáshoz tartozó önkormányzatok a közv~ágítás
létesítésben betöltött egyedi helyzetükre való tekintettel kérik az E.ON Dél-dunántúli
Áramháfózati Zrt-t álláspontjának felüMzsgálatára, tekintsen el a közvilágítási aktív
elemek eszközhasználati dijától.
Amennyiben az EON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. ezen szándékáról nem mond
le, akkor a Kistérségi Társulás jogorvoslatért kíván fordulni a Magyar Energetikai ás
Közmű-szabályozási H ivatalhoz,
2018. áprílis 4.

Tisztelettel:
Szekó József polgármester
Mohácsi Többcélú Kístérségi Társulás elnöke

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, megbeszélésekről
1. március 22.
Mohács, Önkormányzat
Az iskola-óvoda EFOP-os pályázattal
kapcsolatos egyeztető megbeszélésen vettem részt. Iskola részéről Majoros Lajos é s
egy pedagógus, az óvoda részéről Honvéd Anita vett részt. A megbeszélés lényege az
egyes projekt elemekkel való teendők. Például három független árajánlatok bekérése,
megbízási szerződések mikéntje, az egyes projektelemek tartalmának részletes
kifejtése, leírása, megadása, projektelemek teljesítésének várható időpontjai, stb. Az
elszámolás az önkormányzaton keresztül fog történni, a projekt fele összegét már
átutalták a számlánkra, több mint 7 millió forintot. A projekt kapcsolattartójának
Honvéd Anitát kértem meg. A programok kidolgozására pedig a két intézményvezetőt
kértem fel, ugyan csak szóban. Az eddigi intézkedések koordinálására április 18.-a a
következő időpont, szintén Mohácson.
2. március 25. Kölked, Botond HE közgyűlése szerény érdeklődés mellett zajlott le a
közgyűlés, mely egyben zárszámadás, egyben a 2018. évi terv is volt. A Botond HE
biztonságos anyagi háttérrel
5 millió forint
és minden tekintetben rendezett
körülmények között működik. Tagjaik száma 70 fő körüli létszámban állt be a
közelmúlt éveiben. A közgyűlés döntött arról, hogy az Onkormányzattal közösen az
Egyesület idén is megrendezi a tavalyihoz hasonlóan, immár a II. községi
horgászversenyét. Id. Hegedűs Sándor javaslatára mivel az egyesület idén ünnepli
60. születésnapját -‚ ünnepélyes jelleget is igyekszik majd megjeleníteni a verseny
programjai között, kiemelt tekintettel a „törzs” tagok és az egyesület múltjában
jelentős Szerepet vállalók méltó köszöntésével.
3. március 26. Kaposvár, Dr. Fülöp László, a P1 víz feltalálója Sipos Sándor Darázsi
járás elöljáró helyettesével és lányával Kaposvárra mentem egy esetleg lehetséges,
nagy volumenű beruházással kapcsolatosan. P1 vizes tecbnológiával összefüggő
projekt lenne, részleteiről majd szóban, mert egyszerűbb. Sipos-ék már sokszor
megfordultak a Pl-víz tecbnológia különböző lehetőségei ügyében Kaposváron. En
attól amit hallottam, nem vagyok elszállva és vannak fenntartásaim is bőségesen.
Intemetes információk elég vegyes véleménnyel vannak a témáról. Nem voltam
teljesen elutasító, de semmilyen ígéretig sem mentem el. „Nyomozok” is a téma
tárgyában, de titkosszolgálati eszközöket még nem vetettem be! Már csak egy válaszra
várok, gondolom, hogy azt készpénznek is vehetem majd! Hogy kitől várom, majd
szóban tájékoztatlak Benneteket.
4. március 27. Kölked, Onkormányzati Hivatal Az EFOP-os pályázattal kapcsolatos
feladatok megbeszélése az Onkormányzatnál, lebontva a személyre szabott feladatok
részletességével.
5. április 03.
Kölked, Onkorrnányzat
Megbeszélés Rudnay Balázs
projektmenedzserünkkel a VP útépítési, a TOP belvízelvezetési, a Leader
önkormányzati pályázatainkkal kapcsolatos teendőkről. Igy például közbeszerzési
pályázati tenderek kiírásai, elsősorban a tervezés tekintetében. A TOP
belvízelvezetésre megint három ajánlatot kell kérnünk tervezésre. Erről majd kell
döntenünk, ho2y mely tervezőket kérjük fel ajánlattételre. Részleteiben az ülésen,
szóban.
6. április 03. Kölked, Onkormányzat egyes, parlamenti választásra készülő pártok
képviselőinek eskütétele, összesen három személy.
—

—

—

—

—
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Egyéb tájékoztatások:
-

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság által a kölkedi és Darázsi-járás holtágainak
revitalizációs elképzeléseihez kapcsolódó, „Megvalósíthatósági tanulmány”
elkészítésére benyújtott pályázatunk még versenyben van. Hiánypótlást kértek
melynek tartalmát én nem ismerem de egyenlőre jó előjel, hogy ebben a pályázati
kiírásban csak 10% pályázat szokott nyerni, és a mienk még esélyes. Lobby
tekintetében kértem Kovács Károly segítségét, hátha tud Segíteni.
A Kölked SE
meghirdetett pályázat alapján, Muskát Zoltán inspirálására
benyújtott egy pályázatot defibrillátorra az MLSZ-hez. Valószínűsíthetően nyertünk
is. A pályázat beadása során min. egy fő tanfolyamra küldését vállaltuk. Mi két főt is
tudtunk „delegálni”, Frey-né Nagy Szilvia és Muskát Zoltán vállalták, hogy elmennek
a tanfolyamra. Kettőjükkel minden alaklommal lesz olyan személy a mérkőzéseinken,
aki érteni fog a használatához, mivel Szilvi idegenbe is mindig elkíséri a csapatot.
A Kölked SE és a Kölkedi Lövész Sport Klub Leader pályázatát ismét benyújtotta a
pályázatíró
ehhez nem kell elnöki aláírás, mivel a pályázatíró egyben
meghatalmazottunk is
mivel egy kicsivel több pénzre tudtunk pályázni a 2-2 millió
forint helyett. Kölked SE 2.250 ezer, Kölkedi Lövész Sport Klub 2.175 ezer forintra
módosított összegre pályázik.
Megkaptuk a végzést Altinum 041 területből a művelésből való kivonásra. Ez a
majdani építkezés miatt kell, mert amit beépítünk, azt ki kell vonatnunk. 280 m2-ről
van szó. A kivont terület után 80.960,- Ft fóldvédelmi járulékot kellett megűzetnünk.
En csak „büntetésnek” szoktam nevezni.
Megindítottuk a VP útépítéssel kapcsolatos pályázatunk miatt szükséges magán
földterületek megvásárlását is (Altinum-hoz vezető Út). A 03/4 hrsz-ú területből 918
m2-ert (egy tulajdonostól), a 044/1 hrsz-ú területből 707 m2-ert (három tulajdonos ás
egy özvegyi jogosult) kell megvásárolnunk az út szabványos szélessége miatt (szilárd
útpálya+padka+ szikkasztó árok). Amikor a pályázatot megindítottuk és erről abban
az időben beszéltünk is
150,- forint/m2 árat „ígértem” a tulajdonosoknak, akik ezt
cl is fogadták. Remélem, így lesz most is. Eddig azért nem vettük meg, mert nem volt
a kezemben a bizonyító erejű, a döntésről szóló „Támogatói okirat”. Az adás-vételt
követően lehet az érdemi feladatokat is megindítanunk, közbeszerzés kivitelezésre. A
jogerős építési engedélyünk megvan már! A megvásárolt területeket majd ki is kell
vonatnunk a művelésből, melyhez még hozzá fog jönni az Önkormányzat tulajdonát
képező 044/2 hrsz-ú területből 92 m2.
A GINOP világörökségi pályázatunk eredményességén túli, még bent lévő
pályázatinkról egyenlőre hivatalos információm nincs.
Május 12-én Kiskőszeg, Falunap, Halászlé főző verseny. En mindenképpen elmegyek,
remélem, hogy nem csak egyedül kell mennem, mint a tavalyi igen-igen színvonalas
szüreti fesztiválra!
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A kölkedi templom Új toronyórájára majd térjünk ismét vissza, adóbevallások
eredményétől függetlenül!

A jövőben is előfordulhat
rövid időn belül akár többször is
hogy gyorsan kell
reagálnunk egy-egy döntésünkkel annak érdekében, hogy zökkenőmentesen menjenek a
különböző projektekkel kapcsolatos teendőink. Továbbra is kérem mindenki rugalmas
közreműködését!
Csomor Tibor sk.
polgármester
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