
1 

 

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

6/2015. 

 

 Jegyzőkönyv  

 

Készült: 2015. április 27-én 18:00 órakor Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete nyilvános ülésén, az önkormányzati hivatal tanácstermében 

 

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

Hegedűs Sándor, Késics János, Tutti Tibor, képviselők. 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző, Varga Veronika kirendeltség-vezető, az 1.) 

napirend előtt  Takács Károly területi vezető, a 2.) és 3.) napirendi pontoknál Schauer Antal 

gazdálkodási főmunkatárs,  tanácskozási joggal meghívottak. 

 

Távol: Martényi János képviselő, Schäffer József PÜB elnökhelyettes. 

 

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

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

az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítésére Muskát Zoltán és Késics János képviselőket 

kéri fel, melyet a testület egyhangúlag elfogadott. 

 

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

 

Napirend 

 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről 

Előadó: Csomor Tibor polgármester 

 

2.) Beszámoló a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról, rendelet-tervezet a zárszámadásról 

Előadó: Csomor Tibor polgármester 

 

3.) Előterjesztés a 2014. évi pénzmaradvány felosztásáról 

Előadó: Csomor Tibor polgármester 

 

4.) Beszámoló az első negyedéves gazdálkodásáról 

Előadó: Csomor Tibor polgármester 

 

5.) Előterjesztés az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendeletről 

Előadó: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző 

 

6.) Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési jelentésről és a feltárt hiányosságokat 

megszüntető Intézkedési Tervről 

Előadó: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző 

 

7.) A Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének beszámolója a közös hivatal 

munkájának egy éves tapasztalatairól és eredményeiről 

Előadó: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző 
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8.) Előterjesztés helyi védelem megszüntetéséről 

Előadó: Csomor Tibor polgármester 

 

9.) Előterjesztés az Erdőfűért Egyesület támogatási kérelméről 

Előadó: Csomor Tibor polgármester 

 

10.) Előterjesztés a Kossuth AMI terembérleti kedvezmény kérelméről 

Előadó: Csomor Tibor polgármester 

 

11.) Előterjesztés a Kultúrház közösségi színtérként történő kijelöléséről 

Előadó: Csomor Tibor polgármester 

 

12.) Egyebek 

 

13.) Képviselői interpellációk 

 

 

Csomor Tibor polgármester: Kérése, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt hallgassuk meg 

a MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. munkatársának, Takács Károly területi vezetőnek a 

bemutatkozását. Váltanunk kell, ki kell használnunk a pályázati lehetőségeket. Ennél a cégnél 

alapvetően nincs rendelkezésre állási díj, sikerdíjasak. Előzetesen már arról is tudtak, hogy a 

buszpályázat megírására a MAPI-t kérte fel. Jó a kapcsolattartás, korrektek, igyekszik maga is 

megfelelni az elvárásoknak, az adatszolgáltatásoknak. 

 

Takács Károly területi vezető: Piacvezető a cégük, a brosúrájukban benne vannak a 

kapcsolataik, a pályázataik. 51 fős gárda foglalkozik a pályázatokkal, mindenkinek megvan a 

szakterülete, így minden területnek a szakértője. A pályázatoknál az első két lépcső az ő 

kockázatuk, vagyis a pályázatfigyelés és –írás. Sikerességi rátájuk 98%-os, így magabiztosak 

tudnak lenni. Projekt megvalósításában aktív szerepet vállalnak, majd után követési, 

monitoring feladatokat is átvállalják. Kétféleképpen dolgoznak: mint a buszos projekt alapú, 

illetve van lehetőség keretszerződés kötésére is. Ez utóbbit két évre szokták kötni, így 

kedvezőbb kereskedelmi feltételeket tudnak szabni. A polgármestertől kapott fejlesztési 

igényekre folyamatosan keresik a pályázati lehetőségeket. 

 

Csomor Tibor polgármester: Alapvetően a pici pályázatok fognak előbukkanni ezekkel 

kapcsolatosan. Kéri Takács Károlyt és a képviselő társait is, hogy a kicsi pályázatokkal is 

foglalkozzanak. Tudni kell, hogy a MAPI kivitelező választással nem foglalkozik. 

 

Takács Károly területi vezető: E területen úgy tudnak segíteni, hogy egy tagvállalatukkal a 

közbeszereztetést meg tudják oldani. 

 

Muskát Zoltán alpolgármester: A jelenlegi helyzet már egy folyamat része. Beszélt erről a 

polgármesterrel, arról, hogy nem jók a tapasztalataink a pályázatíró cégekkel kapcsolatban. A 

MAPI volt munkatársával beszélt, azt nyilatkozta, hogy abszolút korrektek. 

 

Takács Károly területi vezető: Ha van egy konkrét ügy, akkor mellérendelődik egy szakértő 

is. Ő maga kereskedelmi oldalon dolgozik. Két ember közül valakit mindig elérnek az 

önkormányzat részéről. A piacvezetőségből nem akarnak alábbadni. A kiemelt referenciákból 

is látszik, hogy nagyobb cégekkel dolgoztak eddig. A 2020-as piacnyitás miatt elmozdultak a 

kis- és középvállalkozások, valamint a helyi önkormányzatok irányába is. 
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Csomor Tibor polgármester: Ha esetleg 2 éves szerződésből idő előtt kiszállunk, annak 

milyen következményei lennének? 

 

Hegedűs Sándor képviselő: Mielőtt az ilyen jellegű kérdésekbe belemennénk, kérjünk egy 

keretszerződés tervezetet. 

 

Takács Károly területi vezető: A szerződés értelmében az önkormányzat arra vállal 

kötelezettséget, hogy két éven keresztül minden a pályázatot a MAPI-val készíttet. Ha két 

éven belül kiszállnak, bánatpénz jár a cégének. Ennek összege megegyezés kérdése. Nem kell 

pályázatonként szerződni, a projektek a keretszerződés mellékletét képezik. 

 

Muskát Zoltán alpolgármester: Akkor tudunk dönteni, ha ismerjük az egyéb feltételeket. 

 

Tutti Tibor képviselő: Ha az önkormányzatnak vannak alcégei, ezek a keretszerződésbe 

belefoglalhatók? 

 

Takács Károly területi vezető: Ez megállapodás kérdése. 

 

Csomor Tibor polgármester: Finanszírozásban tudnak segíteni? 

 

Takács Károly területi vezető: A cégcsoport egy kft-je van bejegyzés alatt, azzal 

finanszírozáshoz tudnának segíteni. EU-s támogatásra várnak, ha az megjön, fel lesz gyorsítva 

a folyamat. 

 

Hegedűs Sándor képviselő: Az elképzeléseket be kell foglalni egy keretszerződésbe. 

 

Tutti Tibor képviselő: Valamilyen szinten el kell köteleződnünk. 

 

Takács Károly területi vezető: Elkészítik a keretszerződést és elküldik a polgármesternek. 

 

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

határozati javaslatot: 

Kölked Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt-től megkérje a Kölked Község Önkormányzatára 

vonatkozóan kötendő keretszerződés-tervezetet. 

 

 

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

 

 

75/2015. (IV. 27.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt-től megkérje a Kölked Község Önkormányzatára 

vonatkozóan kötendő keretszerződés-tervezetet. 

Felelős: Csomor Tibor polgármester 

Határidő: 2015. május 15. 
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1. napirend (jkv-hez mellékelve) 

 

 

Csomor Tibor polgármester: Az írásos anyagot mindenki megkapta. Annyival egészítené ki, 

hogy az ÁLHUBÁL Kft-től a mai napig nem jelentkeztek. és megjelent a tanyagondnoki 

pályázat kiírása. 

 

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

előterjesztés szerinti határozati javaslatot. 

 

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

 

76/2015. (IV. 27.) számú határozat 

Kölked Község Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a 

polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót jóváhagyja. 

 

 

2. napirend (jkv-hez mellékelve) 

 

 

Hegedűs Sándor képviselő: A PÜB módosításokkal elfogadásra javasolta a rendelet-

tervezetet. A módosítani szükséges a 2/a. tábla 2. oldalán a 11. és 12. sorban szereplő 

összegeket. Jelezte, hogy a Lövész Sport Klub nem kapta meg a nonprofit szervezetek 

támogatásánál szereplő 30 ezer forintot. A 7. számú melléklet 4. sorában helyesen a 

„pályázatírás és rendezési terv” szerepeljen. A pénzmaradványról szóló határozati javaslatban 

is módosítottuk az összeget. 

 

Muskát Zoltán alpolgármester: Az 5. számú melléklet 3. sorában a 27.087-ből felmegy a 2. 

sorba 20 millió forint. 

 

Hegedűs Sándor képviselő: A 9. számú melléklet a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány a 

HIPA túlfizetések és a 2,2 millió forint decemberi bérből tevődik össze. 

 

Muskát Zoltán alpolgármester: Javasolja, hogy ezt írjuk be szöveges részbe is. A szöveges 

rész IV. pontjánál nem 2014. 01.01-nek kellene lennie? A 2. mellékletben miért kiugróan 

magas a bevétel, illetve a kiadáscsökkenés? Például az 55224 és 55225 sorokban kb. 1,9 

millió forint a csökkenés az előző évekhez képest. Ez miből adódik? 

 

Schauer Antal gazdálkodási főmunkatárs: Nem, 2013. 12. 31-nek kell lennie. A 

továbbszámlázás miatt van az 1,9 millió eltérés. A működési bevételekben benne van. A 

kiadásoknál az 55. sorban benne van. A közvilágítási számlákból is kaptunk vissza, ezt 

költségcsökkentő tételként tudta csak lekönyvelni. 

 

Muskát Zoltán alpolgármester: A lényeg, hogy ennek nem lesz meg a böjtje? 

 

Schauer Antal gazdálkodási főmunkatárs: A közvilágításnál picit aláment, a gázban kb. jól 

számolt. 

 

Muskát Zoltán alpolgármester: Hol szerepel a 2013. 12. 31-én, illetve a 2014. 01. 01-én 

rendelkezésre álló pénzkészlet? 
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Schauer Antal gazdálkodási főmunkatárs: Különféle elszámolások alatt a 48. sorban. 

 

Csomor Tibor polgármester: Ez az összeg mínuszos. A 2. számú melléklet teljesítés adata 

133.915,- eFt, a 6. számú mellékletben a tény 155.362,- eFt. Miért? 

 

Schauer Antal gazdálkodási főmunkatárs: A tényben bejött 5 millió és a HIPA. A gördülőhöz 

hozzátette a 21 milliót. A 21 millió nyitótétel nincs benne. 

 

Csomor Tibor polgármester: A nyitótétel maradvány is, nem? 

 

Muskát Zoltán alpolgármester: Ebből nem derül ki egyértelműen, hogy ez 133 millió vagy 

155 millió. Mennyi volt a halmozott? 

 

Schauer Antal gazdálkodási főmunkatárs: 30.900,- eFt- 

 

Muskát Zoltán alpolgármester: Ezt külön sorban kellene szerepeltetni, vagy legalább a 

szöveges részben legyen benne. 

 

Csomor Tibor polgármester: A likviditási táblázat felső része üres, az alsó táblázat a 2013. évi 

tény. A szöveges részből kimaradt a Baranya-Víz Zrt. és a Csele-Borza Egyesület. Szintén a 

szöveges rész kapcsán elmondja, hogy a leltár során előkerültek adatok, amivel még 

módosítani kell majd a vagyonrendeletünket.  

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen, szavazattal megalkotta 

 

 

     7/2015. (IV.27.) számú önkormányzati rendeletét 

a 2014 évi költségvetés végrehajtásáról 

 

3. napirend (jkv-hez mellékelve) 

 

 

Csomor Tibor polgármester: Az előző napirendnél már tárgyaltuk ezt a témát, javasolja az 

előterjesztés korrigált számadattal történő elfogadását. 

 

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

előterjesztés szerinti határozati javaslatot. 

 

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

 

77/2015. (IV. 27.) számú határozat 

Kölked Község Képviselő-testülete a 2014. évi pénzmaradványt --mely 9.491.542,- Ft — a 

2015.évi költségvetésben céltartalékba teszi. 
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4. napirend 

 

 

Adatok hiányában szám nélküli határozattal elnapolva. 

 

 

5. napirend (jkv-hez mellékelve) 

 

 

Csomor Tibor polgármester: Muskát Zoltán alpolgármester sokat segített neki a rendelet-

tervezet megalkotásakor, ahhoz képest 3 helyen bele kellett nyúlnia, mert a 

katasztrófavédelemmel történt előzetes egyeztetésen ezeket javasolták. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 1 tartózkodás (Tutti Tibor) mellett megalkotta 

 

 

     8/2015. (IV.27.) számú önkormányzati rendeletét 

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről 
 

 

6. napirend (jkv-hez mellékelve) 

 

 

Hegedűs Sándor képviselő: A PÜB azt javasolta, hogy legyen az önkormányzat részéről egy 

kontroll, aztán kiderült, hogy nem is akarja ezt az RNÖ. A jelentésből kiderült, hogy nem 

célirányosak a kifizetések. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Szépen le volt dokumentálva, hogy a támogatások 

90%-át útiköltségként számolták el. 

 

Muskát Zoltán alpolgármester: Jegyzői utasítást kell készíteni, melyben rögzíteni kell, ki az, 

aki jogosult megtagadni a kifizetést. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: SZMSZ-ben és a pénzügyi szabályzatokban is 

benn van, ezt a jogot nem ruházta tovább. 

 

Muskát Zoltán alpolgármester: Tértivevénnyel ki kell küldeni egy levelet, melyben a jegyző 

tájékoztatja az elnököket, hogy nem vehetnek fel pénzt olyan kifizetésre, melyre a képviselő-

testületeik nem adtak felhatalmazást, addig amíg a jegyző nem látta és nem hagyta jóvá ezeket 

a kifizetéseket. 

 

Tutti Tibor képviselő: Ezzel nem ért egyet. 

 

Csomor Tibor polgármester: Nincs a romáknak rendes költségvetésük, a változásokat követni 

kellene. A belső ellenőrzés megállapításai a RNÖ és HNÖ esetében is nagyjából hasonlóak. A 

nagy különbség, hogy míg a RNÖ alapvetően kiküldetésekre fordította a pénzét, úgy a HNÖ 

alapvetően az elvárásoknak megfelelően gazdálkodott a támogatásuk felhasználása során. 
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Több kérdés, hozzászólás nem volt. Csomor Tibor polgármester szavazásra bocsátja az 

előterjesztés szerinti határozati javaslatot. 

 

Kölked Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Tutti Tibor) mellett az 

alábbi határozatot hozta: 

 

78/2015. (IV. 27.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évről szóló belső ellenőrzési 

jelentést, valamint az abban feltárt hiányosságok megszüntetésére irányuló intézkedési tervet 

jóváhagyta.  

Felelős: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző 

Határidő: 2015. 06. 30. 

 

 

7. napirend 

 

 

Csomor Tibor polgármester: Jegyző asszony múlt héten kérdezte meg, hogy készítsen-e 

anyagot, azt mondta, rábízza. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Kérése, hogy napoljuk el a júniusi ülésre a 

beszámolót. Május 31-ig kell lezárni a 2014. évi könyvelést, így azután már – reményei 

szerint – konkrét eredményekről számolhat be. 

 

Muskát Zoltán alpolgármester: A jegyző asszony is fog könyvelni, hogy csak júniusra lesz 

meg a beszámoló? Nem tudná a májusi ülésre elkészíteni azt? Nem kötözködni szeretne, csak 

érdeklődik. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Május végéig kell megküldeni a lezárt évet a 

MÁK-nak. 

 

Tutti Tibor képviselő: Lenne azért egy-két kérdése a jegyző felé. Az együttes ülésen a 7 

testület hozott egy határozatot, amelyben a bérekről volt szó. Ezek a bérek kifizetésre 

kerültek? Schauer Antal gazdálkodási főmunkatárs úgy tájékoztatta, hogy mégsem ezekkel a 

számokkal számolt, magyarul, kevesebb pénz került kiosztásra, mint ami meg lett szavazva. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Igen, mindenki át lett sorolva a határozatnak 

megfelelően. A hét képviselő-testület arról döntött a költségvetés elfogadásakor, hogy az idei 

évre is megszavazza a köztisztviselőknek a maximális 20%-os illetményeltérítést. Az 

illetményeltérítést az illetményalapra kell számolni, nem a teljes bérre, Schauer Antal tévesen 

számolt. 

 

Tutti Tibor képviselő: A költségvetésben a közös ülésen elhangzott számok kerültek 

elfogadásra, nem az, amellyel a bérek emelve lettek. Arról is szó volt, hogy a bérekből adódó 

különbözeti pénzek negyedévente kifizetésre kerülnek valakinek, aki éppen arra érdemes. Ezt 

a hivatalban hallottam, ahogy a jegyző asszony mondta, hátul a folyosóról.  

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Igen, a költségvetésben a Schauer Antal általi 

számok lettek beállítva. A különbség egy biztonsági tartalék. A költségvetést fogjuk majd év 

közben módosítani. Dehogy osztjuk ki nem lehet ilyet kiosztani, nem  oszthatunk ki semmit.  
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Muskát Zoltán alpolgármester: Nem arról döntöttünk, hogy a köztisztviselők alapilletményét 

emeljük, arról döntöttünk, hogy a jegyző és az I. besorolású kivételével a többiekét. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: I. besorolású az a Varga Veronika. A többiek 

átsorolása meg is történt. 

 

Tutti Tibor képviselő: Arról is szó volt az együttes döntéshozatalnál, hogy a megüresedett 

álláson kívül senkit nem veszünk fel. Információi szerint ez sem a döntésüknek megfelelően 

alakult. Kérdése a jegyzőhöz, hogy fel tudja-e sorolni, mely településen hányan dolgoznak a 

közös önkormányzati hivatal alkalmazásában? 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Kölkeden ez a négy ember, akik itt is voltak 

köztisztviselők. Nagynyárádon egy adóügyes, egy anyakönyvvezető, egy igazgatási és három 

pénzügyes – egyikük Lippó, Bezedek, Ivándárda könyvelését végzi -, ez utóbbiból ketten 

közalkalmazotti státuszban dolgoznak. 

 

Tutti Tibor képviselő: Ezt a közös önkormányzati hivatal fizeti? A közös testületi ülés előtt 

mekkora volt a létszám? 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Igen ezt a közös önkormányzati hivatal fizeti. A 

létszám ugyanakkora volt, mint most. Valamint Lippón még van két kinevezett köztisztviselő, 

két közalkalmazott és egy megbízási szerződéssel dolgozó. 

 

Tutti Tibor képviselő: A megbízási szerződéssel dolgozót ki fizeti? 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Azt is a közös önkormányzati hivatal fizeti. 

 

Tutti Tibor képviselő: Akkor ez nem a költségvetésben elfogadott létszám. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: De, ez nem számít bele a plusz létszámba. 

 

Tutti Tibor képviselő: Mi is kértünk ide státuszt, már egy félbe is belementünk volna, de a 

jegyző azt mondta, hogy nem lehet. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Nem lehet és nem is kell több státusz ide. 

 

Tutti Tibor képviselő: Elmondta a jegyző, hogy Nagynyárádra lett két fő felvéve és egy 

Lippóra is, amit mi is kértünk. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: A nyárádi három pénzügyesek nem csak 

Nagynyárádnak végeznek pénzügyi feladatokat.   

 

Muskát Zoltán alpolgármester: Amikor elindultunk 2013-ban, volt egy létszámunk. Az a 

létszám itt egy fővel csökkent. Az összes többi helyen, nőtt a létszám. Nagynyárád azóta nőtt, 

nálunk is hiányzik egy létszám. Mi rosszul jártunk, a központ pedig jobban járt. A 

nagynyárádi képviselő-testület sem örülne ennek, ha tudná, hogy ott van három ember, aki 

ahelyett, hogy nekünk dolgozna, dolgozik Lippónak, Bezedeknek, Sároknak és Ivándárdának. 

Ezt elmondta a Lovasnak ott is, a szünetben igazat adott neki. Amit elrontottak, csinálják meg 
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a saját pénzükön, ne a közös hivatal pénzén, ami nekünk is több lehetne, ha ezek nem 

lennének és a másiknak is, a harmadiknak is és a negyediknek is. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Nem gondolja, hogy hiányzik innen egy létszám. 

Javasolja, hogy az utóbbi témát a következő közös testületi ülésen tűzzék napirendre, mert ez 

a testületek kompetenciája, ő csak végre tudja hajtani, amit ott elfogadnak. 

 

Muskát Zoltán alpolgármester: Napirendre is fogjuk tűzni. 

 

 

Tutti Tibor képviselő: A kirendeltség-vezetőt kéri fel, nézzen utána, jogilag hogyan lehet 

kilépni ebből a katyvaszból. Mert ebből bőven elege van. 

 

Gerber Csaba képviselő: Igen, ezt akarta ő is mondani. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Miből? 

 

Tutti Tibor képviselő: Ebből, hogy össze-vissza hazudoztok, nem azt csináljátok, amit 

megbeszélünk,  

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Ki hazudozik és pontosan miben? 

 

Tutti Tibor képviselő: A jegyző asszony is. Éppen most mondta el. A költségvetésben meg 

volt határozva mit lehet végrehajtani és nem azt hajtották végre. Több ember lett 

foglalkoztatva, bérfeszültség van, kenik ide-oda a pénzeket, és bármit kérnek, nem történik 

semmi. Ezt felháborítónak tartja. Ismételten kéri a kirendeltség-vezetőt, hogy ennek nézzen 

utána. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Nem gondolja, hogy bérfeszültség lenne. Minek 

nézzen utána pontosan a kirendeltség-vezető? 

 

Tutti Tibor képviselő: Veronika, értette, mire gondolt? 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Ő szeretné pontosan érteni. 

 

Tutti Tibor képviselő: De ő Varga Veronikának intézte a kérését. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Ebben ő a kompetens, ő szeretné pontosan érteni. 

 

Tutti Tibor képviselő: Jó, akkor a jegyzőkönyvből ki fog derülni. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Szerinte nem fog kiderülni. Polgármester érti mire 

gondol pontosan Tutti Tibor? Akkor mondja el. 

 

Csomor Tibor polgármester: Tudja. Hogyan lehet kilépni ebből a vér- és dacszövetségből. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Ebben a ciklusban nem lehet. 

 

Gerber Csaba képviselő: Ennek biztosan utána lehet nézni még azért, kiskapu mindig van. 
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Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Igen, de ebben a ciklusban nem lehet, ez most öt 

évre szól. 

 

Muskát Zoltán alpolgármester: Ezzel biztos, hogy mindenki rosszul járt. A dolgozók is. 

Anyagilag is a dolgozók is és a hivatal is, azzal, hogy amit eddig ki tudott fizetni, arra most 

nincs lehetőség. Településenkénti kiadás-bevételi kimutatást kér, legkésőbb a jegyző júniusi 

beszámolójára. Idén nem kaptak részletezést. Államilag nincs rosszul fizetve a KÖH. Az 

állami normatíva kiváló. De  minket az nem vígasztal, hogy máshol hibáztak, és mi is isszuk a 

levét. Ha jól megy a könyvelés, nincs alátámasztva, hogy ennyi ember legyen Nagynyárádon 

foglalkoztatva. Viszont ide kellene még egy ember. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: A lippói pénzügyi ügyintéző a mai napon beadta a 

felmondását, mert visszamegy Bezedekre falugondnoknak. Megint kereshet pénzügyest. 

 

Muskát Zoltán alpolgármester: Nem kellene a lippói képviselő-testületnek ránéznie arra, hogy 

mi folyik ott?  

 

Hegedűs Sándor képviselő: Baj van az irányítással. Nem lehet azt mondani egy 

polgármesternek, hogy csak a pénzügyes a felelős. 

 

Gerber Csaba képviselő: Ez a hét településes felállás már eleve az elején halára volt ítélve. 

 

Muskát Zoltán alpolgármester: Pedig nem úgy álltak hozzá. Abba is belementek, hogy 

Nagynyárádon legyen a székhely. Ha nem mennek bele, mi is, ők is rosszul jártak volna. 

Ennek a kompromisszumnak az volt az ára, hogy nálunk megmaradjon a létszám. De nem 

maradt meg a létszám. 

 

Tutti Tibor képviselő: Elmondta az elején, hogy óriási nagy hiba volt hagyni, hogy 

Nagynyárádon legyen a székhely. 

 

Gerber Csaba képviselő: Ebből mi gyakorlatilag mindig csak rosszul jövünk ki. 

 

Muskát Zoltán alpolgármester: Rosszul jövünk ki. 

 

Hegedűs Sándor képviselő: Egyel kevesebben vagyunk, mert a gazdálkodási főmunkatárs 

még Nagynyárádra jár, nem? 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Nem jár oda már. 

 

Tutti Tibor képviselő: Mert már rendbe rakott mindent, csak ezt a jegyző asszony nem ismeri 

el, mert a nyárádi kolléga lett a liebling. 

 

Muskát Zoltán alpolgármester: A hivatalban olyan állapotok uralkodnak, hogy lehet, holnap 

már nem fog megfelelően működni a mellékhelyiség sem. Ezeket egy közös hivatali 

költségvetésből meg lehetne oldani. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Nem, az ingatlan felújítási részek az 

önkormányzatot terhelik. A nagynyárádi önkormányzat is a saját pályázatából csípett le és 

abból épített új WC-ket. Ehhez az KÖH-nek semmi köze nincsen.  
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Tutti Tibor képviselő: Nem véletlenül kérték, hogy legyen a költségvetés részletezve, bontva. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Tutti Tibornak nagyon fals, fél információi 

vannak, és ebből próbál itt mindenféle következtetést levonni. 

 

Muskát Zoltán alpolgármester: De Tutti Tibort támasztja alá, hogy nem kaptunk, csak egy 

kétoldalas költségvetést. Nem kaptuk meg részletesen. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Nem kapták meg, mert úgy álltak, de most meg 

fogják kapni, mert így kérte, hogy csinálják meg a pénzügyesek. A könyvelés olyan volt, 

amilyen. 

 

Muskát Zoltán alpolgármester: Valamiből csak összeállt a KÖH költségvetése? 

 

Tutti Tibor képviselő: És az nekünk nagyon sok pénzünkbe került. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Nem került az az önkormányzat pénzébe. A KÖH 

pénzéből lett fizetve. 

 

Csomor Tibor polgármester: És az kinek a pénze, már ne haragudjon meg a jegyző. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Minden dolgozó megkapja a maximálisan adható 

legmagasabb illetményt. A következő együttes ülésen beszéljenek erről a másik hat képviselő-

testülettel. 

 

Csomor Tibor polgármester: Utolsó közös ülésen a hosszú távú személyi feltételekről is 

beszéltek. Az lenne a kérdése, hogy azon a státuszon felül, amiről ott döntöttek, történt-e 

további státusznövelés? 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Nem történt. Ennyi létszámmal kell, hogy ott is 

megoldják. Akik elmentek, azok helyét töltötték csak fel. 

 

Csomor Tibor polgármester: Jutalomkeret kapcsán elmondja, hogy elhangzott, hogy tudna 

neki örülni, ha a költségvetésben tudnánk arra elkülöníteni pénzt, hogy ha valaki többet tesz, 

megérdemli, akkor valamilyen formában tudjuk jutalmazni az ő tevékenységét. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Igen, és erre van is elkülönített keret benne. De ezt 

csak a 7 polgármester egyetértésével használja fel. Erre van a polgármesterek között egy 

hallgatólagos megegyezés, nem szólnak bele a másik településeken az ilyen dolgokban, ott a 

kompetens polgármester dönt. 

 

Késics János képviselő: A polgármester tud róla, hogy kapott-e valaki már jutalmat? 

 

Csomor Tibor polgármester: Nem. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Nem kapott még senki jutalmat, nem volt még 

ilyen.  

 

Csomor Tibor polgármester: Két itteni dolgozó esetében a 20%-os bérfejlesztésénél nem 

tudott arról, hogy a személyi bér esetében ez nem működik, csak a törvény szerinti bérre 
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tehető ez az emelés rá. Ha ezt a közös ülésen elmondják, nem biztos, hogy tudott volna ott 

dönteni. Ott csak annyiról volt szó, hogy 20%-ot kapnak. Megérti azokat, akik nem erre 

számítottak. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Mindenkinek nőtt a bére, bruttó 14.000,- Ft-

18.000,- Ft-tal. Pontosan ki van számolva, javasolja Tutti Tibornak is utána nézni a 

dolgoknak, mielőtt kimond valamit. 

 

Tutti Tibor képviselő: Már utána nézett a dolgoknak. Mikor lesz kihirdetve az, hogy ki a 

felelős azért, hogy ez a költségvetési probléma Lippóval megtörtént. Szeretné tudni, hogy ki 

ezért a felelős. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Azért, hogy valaki felmondott és elment egyik 

napról a másikra? 

 

Tutti Tibor képviselő: Nem. 

 

Muskát Zoltán alpolgármester: Nyilvánvalóan nem technikai jellegű volt ez a probléma. Az 

elmaradt könyvelésért ki a felelős? 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Elmondja, hogy Kölkeden is ugyanez volt a 

probléma, mert még a kölkedi könyvelés sincs készen 2014-re vonatkozóan. 

 

Tutti Tibor képviselő: Ez most egy óvodás megoldás a jegyző asszonytól. Nem ezt kérdezte. 

Azt kérdezte, hogy ezért ki a felelős. 

 

 Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Ezt a hét polgármester sem tudta megmondani, 

mert ők is többször leültek e témában. 

 

Csomor Tibor polgármester: A hét polgármester? Ő már akkor megmondta, hogy ki a felelős. 

Emlékezzen vissza a jegyző asszony, a hét polgármester jelenlétében is elmondta. 

 

Muskát Zoltán alpolgármester: A közös ülésen Lovas úr tompítani akarta ezt a dolgot, azzal, 

hogy máshol sem állnak jobban. De most kiderült, hogy még 2014. sincs lekönyvelve, holott, 

két órával ezelőtt elfogadtuk a zárszámadást. 

 

Csomor Tibor polgármester: Nem is érti. Mi alapján csinálták akkor meg a 2014-es 

beszámolót? 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: A főkönyvi kivonatok alapján. Amit már az 

Államkincstár is elfogadott.  

 

Csomor Tibor polgármester: Jó, akkor valaki itt most hazudott. 

 

Tutti Tibor képviselő: A jegyző által adott válaszokat nem tudja elfogadni. Ahogy számol, 

Nagynyárádon két fővel, míg Lippón egy fővel többen vannak, mint eddig voltunk. 

 

Csomor Tibor polgármester: Ez könnyű, az állományi létszám megvan, utána kell nézni. 

 

Hegedűs Sándor képviselő kiment a teremből. 
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Több kérdés, hozzászólás nem volt. Csomor Tibor polgármester szavazásra bocsátja az alábbi 

határozati javaslatot: 

Kölked Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a Nagynyárádi 

Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról a 2015. június 22-i ülésen számoljon be. 

Felelős: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó 

Határidő: 2015. június 22. 

 

Kölked Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 nem (Tutti Tibor) mellett az alábbi 

határozatot hozta: 

 

79/2015. (IV. 27.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a Nagynyárádi 

Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról a 2015. június 22-i ülésen számoljon be. 

Felelős: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó 

Határidő: 2015. június 22. 

 

Hegedűs Sándor képviselő visszatért a terembe. 

 

 

8. napirend (jkv-hez mellékelve) 

 

 

Csomor Tibor polgármester: Az írásos anyagot mindenki megkapta. Ismerjük az ügyet, 

javasolja, hogy segítsük az építési hatóság munkáját azzal, hogy megszüntetjük a helyi 

védelmet az érintett ingatlanon. Amennyiben tevőlegesen is hozzá kell nyúlni az épülethez, 

még nem tudja milyen formában, de önkormányzati megoldást nem nagyon szeretne. 

 

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

előterjesztés szerinti határozati javaslatot. 

 

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

 

 

 

80/2015. (IV. 27.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 10/2005. (X.28.) önkormányzati 

rendelete 1. számú függelékéből törli a 9. sorban található, Petőfi u. 15. számú, 313/2. hrsz-ú 

lakóépület és melléképületei helyi védelmét. 

Felelős: Csomor Tibor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

9. napirend (jkv-hez mellékelve) 

 

 

Hegedűs Sándor képviselő: A PÜB tárgyalta, javasolja, hogy támogassa a képviselő-testület a 

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

határozati javaslatot: 

Kölked Község Önkormányzat Képviselő-testülete elszámolási kötelezettség mellett, 30.000,- 

Ft-tal, azaz Harmincezer forinttal támogatja az Erdőfűért Egyesület által megrendezésre 

kerülő Elszármazottak találkozója rendezvényt. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 

támogatás kifizetéséről. 

 

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

 

81/2015. (IV. 27.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzat Képviselő-testülete elszámolási kötelezettség mellett, 30.000,- 

Ft-tal, azaz harmincezer forinttal támogatja az Erdőfűért Egyesület által megrendezésre kerülő 

Elszármazottak találkozója rendezvényt. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 

támogatás kifizetéséről. 

Felelős: Csomor Tibor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

10. napirend (jkv-hez mellékelve) 

 

 

Hegedűs Sándor képviselő: A PÜB tárgyalta, javasolja, hogy támogassa a képviselő-testület a 

rendezvényt annyival, hogy eltekint a bérleti díjtól. 

 

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

határozati javaslatot: 

Kölked Község Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel a 9/2015. (I.19.) számú 

határozata f) pontjára, a Kossuth AMI 2015. május 8-i rendezvényére ingyenesen biztosítja a 

Kultúrház nagytermét. Felhatalmazza a polgármestert a „Megállapodás Kultúrház 

helyiségeinek alkalomszerű igénybevételéről” dokumentum aláírására. 

 

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

 

82/2015. (IV. 27.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel a 9/2015. (I.19.) számú 

határozata f) pontjára, a Kossuth AMI 2015. május 8-i rendezvényére ingyenesen biztosítja a 

Kultúrház nagytermét. Felhatalmazza a polgármestert a „Megállapodás Kultúrház 

helyiségeinek alkalomszerű igénybevételéről” aláírására. 

Felelős: Csomor Tibor polgármester 

Határidő: 2015. május 8. 

 

 

11. napirend (jkv-hez mellékelve) 

 

 

Csomor Tibor polgármester: A Nemzeti Művelődési Intézetnél zajló kulturális 

közfoglalkoztatáshoz kapcsolódhat egy helyiségkialakítási, felújítási feladatokat ellátó 

közfoglalkoztatás. Ahhoz, hogy erre pályázhassunk, szükséges, hogy közösségi színtérként 

kerüljön kijelölésre a Kultúrház. 
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Több kérdés, hozzászólás nem volt. Csomor Tibor polgármester szavazásra bocsátja az 

előterjesztés szerinti határozati javaslatot. 

 

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

 

83/2015. (IV. 27.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 7717 Kölked, Kossuth L. u. 4. számon, 

a 383. hrsz-on elhelyezkedő Kultúrházat közösségi színtérnek jelöli ki. 

Felelős: Csomor Tibor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

12. napirend (jkv-hez mellékelve) 

 

 

Csomor Tibor polgármester: A szállítási szolgáltatás Nonprofit Kft. részére történő átadásával 

kapcsolatos írásbeli anyagot mindenki megkapta. 

 

Hegedűs Sándor képviselő: Javasolja, hogy vegyék ki azt a részt, mely szerint a 

tanyagondnoki mikrobusz szállítási kapacitását is használja ki. 

 

Csomor Tibor polgármester: Az egyéb dolgokból kiderül, hogy van tanyagondnoki buszunk. 

Erre fel kell hívni a figyelmet, mert szakmai programot is kellett csinálni a Nonprofit Kft-nek. 

Ez relatív, előzetes számítást csináltak, ez alapján 68%-os a pályázati támogatottságunk. 50% 

fölött lehet eséllyel pályázni. 15 milliárdot szánnak erre, ez mintegy 1500 db gépjárműt jelent. 

 

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

előterjesztés szerinti határozati javaslatot. 

 

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

 

84/2015. (IV.27.) számú határozat 

Kölked Község Képviselő-testülete feladatátadás keretében átadja a Kölkedi Szolgáltató 

Nonprofit Kft. szolgáltatás teljesítési feladatkörébe az „Egyéb közösségi, társadalmi 

szolgáltató tevékenység” körében ellátandó szállítási szolgáltatást, az alábbi szervezeti 

egységek, társadalmi csoportok támogatása céljából: 

- Háziorvosi szolgálat 

- Mohácsi Kistérségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 

- Védőnői szolgálat 

- Kölkedi Baptista Általános Iskola és Óvoda 

- Erdőfű Fejlesztéséért Egyesület 

- Kölkedi Sport Egyesület 

- Kölkedi Lövész Sport Klub 

- Kölked Község Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete 

- Kölkedért Közalapítvány 

- Kölkedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

- Kölkedi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

- Kölkedi Nyugdíjas Klub 

- Kölked Csillagai Roma Hagyományőrző Csoport 

- Kölked Község Önkormányzata 
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Kölked Község Képviselő-testülete a Kölkedi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint szolgáltató felé 

történő feladat átadással együtt a szolgáltatás ellátásához szükséges anyagi forrásokat is 

biztosítja, költségvetési tartaléka terhére. 

Egyben felkéri a szolgáltató Kölkedi Szolgáltató Nonprofit Kft-t, hogy a szolgáltatás 

ellátáshoz szükséges Szakmai Programját alkossa meg, valamint az érintett szervezeti 

egységekkel, társadalmi csoportokkal az Együttműködési Megállapodást készítse el és írja 

alá. 

Kölked Község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a feladatátadással 

kapcsolatos dokumentumok aláírására. 

Felelős: Csomor Tibor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Csomor Tibor polgármester: Az írásos előterjesztését kiegészíti azzal, hogy a Goodwill-os 

volt pályázatírónkkal kapcsolatosan érdekes hírek terjengnek az interneten, nem is akar 

belemenni. Az iskolaenergetikai pályázatunk bukott, mivel tartalékpályára helyezték, nem 

tudja, hogy valaha elő is veszik. Mivel nem vagyunk KLIK-esek, nem is férnénk bele a 85%-

os támogatottságba. A 13. pontban érintett LED-es közvilágítással kapcsolatban sok probléma 

van. Jelenleg nincs karbantartónk sem, ha a faluban meghibásodások lesznek, nem tudja kihez 

fordulhat, mindezt úgy, hogy alapvetően a Globál Zöldenergiának kellene a garanciális 

dolgokat ellátni. Az útépítéssel kapcsolatban abszolút nincs semmi reakció. Beszélt Juhász 

Gáborral, a LED-del kapcsolatosan elindulunk jogi úton. A szerződés szinte egyetlen pontját 

sem teljesítették, azon kívül, hogy felrakták a lámpákat. Ráadásul a megtérülési időt sem 

megfelelően számolták. Több ajánlat is volt erre vonatkozóan, 6-8 évről indultak és 14 év lett 

a vége. A műszaki átadás-átvétel sem történt meg. Nem volt tervezési, és nem volt 

megvalósítási tervdokumentáció, műszaki dokumentáció. Két dolog teljesült, az, hogy a 

lámpák felhelyezésre kerültek, a másik meg az, hogy kiállítottunk egy teljesítés-igazolást. A 

szerződés nagyon jó, minden benne van, csak nem tesznek neki eleget. Kért árajánlatot a 

karbantartásra, nettó 400,- Ft a rendelkezésre állási díj, nettó 500,- Ft a karbantartási díj és ez 

lámpatest/év árak. Ezek nem vállalták. Az eredeti kivitelező füle botját nem mozgatja, a 

szerződése jövőre járna le. A műszaki átadás-átvétel megtörtént a fő- és az alvállalkozó 

között, amire beruházóként megjelent Kölked Község Önkormányzata. De a beruházó nem az 

önkormányzat volt, hanem a Nonprofit. Kft. Az önkormányzat nem állt szerződéses 

viszonyban a kivitelezővel. Nem reagálnak a leveleinkre, elég volt ebből. Az útépítésnél az 

ügyvéd azt mondta, hogy nem vacakolna, vizsgálatot kérne. Ő továbbra sem akarja rossz 

helyzetbe hozni a falut azzal, hogy esetleg súlyos pénzeket vissza kelljen fizetni. Egy jogi 

lépést megelőlegező levélváltást indít el az ügyvéd a kivitelező irányában. Ha tudná, hogy 

peres úton vissza lehetne perelni, nem vacakolna vele. Unja, hogy ezekre soha nem kap 

választ. Az erdőfűi ingatlan felújítások kapcsán felmerült olyan költség, mellyel nem 

tervezett: 14 darab ablak és 6 darab bejárati ajtót kellene cserélni. Ennek az ára bruttó 

1.100.000,- Ft. Kéri ehhez a képviselő-testület támogatását. 

 

 

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

határozati javaslatot: 

Kölked Község Önkormányzat Képviselő-testülete az erdőfűi 0341/20., 0341/21., 0341/22., 

0341/23. hrsz-ú ingatlanok felújítása kapcsán felmerült bruttó 1.100.000,- Ft (azaz Egymillió-

egyszázezer forint) anyagköltséget költségvetési tartaléka terhére biztosítja.  

 

Kölked Község Képviselő-testülete egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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85/2015. (IV. 27.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzat Képviselő-testülete az erdőfűi 0341/20., 0341/21., 0341/22., 

0341/23. hrsz-ú ingatlanok felújítása kapcsán felmerült bruttó 1.100.000,- Ft (azaz Egymillió-

egyszázezer forint) anyagköltséget költségvetési tartaléka terhére biztosítja.  

 

 

13. Képviselői interpellációk 

 

 

Tutti Tibor képviselő: Kérése, hogy Kölked község külterületre is legyen a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletük zajos háztartási tevékenységekre vonatkozó 

szabályozása kiterjesztve, elege van abból, hogy vasárnap reggel 6-kor füvet nyírnak a füle 

alatt. Sok a közmunkás nő, kooperálni kellene az iskolával, hogy a nyári szünetben a dolgozó 

nők gyermekei ne az utcán csellengjenek. A német nemzetiségi önkormányzattal kapcsolatban 

két dologról szeretné tájékoztatni a testületet: megkapták a törvényességi felülvizsgálatot. 

Törvény adta kötelességük volt megcsinálni a közmeghallgatást, de azt kérték, hogy 

ismételjük meg. Felvetettek problémákat, vagyis, hogy miért nem tartottak üléseket, miért 

nincs SZMSZ, és az együttműködési megállapodások is hiányoznak. Miért nem jutott be ez 

hozzájuk? Az NNÖ megtartott 4 ülést, közgyűlést tartottak, SZMSZ-t is elfogadták, 

együttműködési megállapodást is kötöttek. Arról tájékoztatták, hogy valaki az 

önkormányzatnál a közösből kért egy kódot, ami alapján fel lehetett volna ezeket tölteni a 

megyei kormányhivatali lapra és ez nem történt meg. Kérdése a jegyző asszonyhoz, hogy 

miért nem történtek meg ezek a dolgok? 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: A kirendeltség-vezető feladata lett volna feltölteni 

ezeket a dolgokat, ezeket a jegyzőkönyveket és nem tudja miért nem töltötte őket fel. 

 

Tutti Tibor képviselő: Akkor elmondja, hogy azt mondta a kormányhivatalból a hölgy, hogy a 

jegyzőasszony kért kódot. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Mindenki kapott kódot, a kirendeltség-vezető is 

kapott kódot, a lippói kirendeltség-vezető is kapott kódot, minden jegyzőnek kellett kódot 

kérnie. 

 

Tutti Tibor képviselő: A jegyző kért és kapott kódot.  

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Három embernek van kódja. 

 

Tutti Tibor képviselő: A jegyző kérte és nem adta át nekünk ezt a kódot. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: De ez nem akadálya annak, hogy a kirendeltség-

vezető feltegye ezeket a jegyzőkönyveket. Mert magának sem volt kódja a nemzetiségi 

önkormányzatok jegyzőkönyveinek közzétételéhez és ő felrakta a nagynyárádi önkormányzat 

kódjával. 

 

Tutti Tibor képviselő: Az bosszantja, hogy becsülettel végigcsinált mindent és nem tette fel a 

jegyző ezeket a dolgokat. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Ez a kirendeltség-vezető feladata.  
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Tutti Tibor képviselő: A kormányhivatalból a hölgy arról tájékoztatta, hogy ez a jegyző 

feladata. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Ilyen alapon minden a jegyző feladata. Ő a Lippó, 

Sárok, Bezedek, Ivándárda települések jegyzőkönyveivel nem foglalkozik, az mind a 

kirendeltség-vezető feladata. 

 

Tutti Tibor képviselő: A könyvelési anomáliák is a jegyzőnek is a kompetenciája? 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Tulajdonképpen minden a jegyzőé ilyen alapon. 

 

Tutti Tibor képviselő: Az a kérése, hogy a kódot neki is adja meg, mert arról tájékoztatták, 

hogy ő is jogosult belépésre. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Jó, egyébként már a kirendeltség-vezető is tudja a 

kódot. 

 

Varga Veronika kirendeltség-vezető: Nem, a jegyző még nem adta meg a kódot. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Akkor Kölked nevére rakja fel a kirendeltség-

vezető a jegyzőkönyveket. Ezt a problémát nem jelezte, nem volt annyira leleményes, hogy 

Kölked nevén feltegye. Nagynyárádra küldte el Kovács Mihály kollégájának, aki nem tudta 

mit kell kezdeni a jegyzőkönyvekkel. Ennek nem én vagyok a felelőse, ennek Kovács Mihály 

az informatikai felelőse ő kérte a jegyző nevében a kódot. 

 

Tutti Tibor képviselő: De akkor valaki nem adta át a kódot nekünk. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Még egyszer mondja, hogy minden jegyzőkönyv 

fel lett rakva, kivéve a kölkedi nemzetiségit, ez nagyon érdekes. 

 

Varga Veronika kirendeltség-vezető: Kivéve a kölkedi német nemzetiségi önkormányzat 

jegyzőkönyveit. Mert a romákhoz van kódom és azok fel is kerültek határidőben. Minden 

egyes alkalommal, határidőben, továbbította az elkészült jegyzőkönyveket annak, akitől kapta 

anno a belépési kódokat. Ezért küldte el Kovács Mihálynak.  

 

Tutti Tibor képviselő: Kovács Mihály közös önkormányzati dolgozó. A jegyző azt mondta, 

hogy az ugyanúgy tartozik felelősséggel Kölked felé is. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Persze, felelősséggel tartozik. 

 

Muskát Zoltán alpolgármester: A nyárádi kolléga kapott a kirendeltség-vezetőtől 

folyamatosan jegyzőkönyveket, mit gondolt?  

 

Gerber Csaba képviselő: És mit gondolt, csak úgy hobbiból küldözgeti neki? 

 

Muskát Zoltán alpolgármester: Ha a roma kódok megvannak, akkor miért nem lehetett 

elküldeni a németet is? Akkor nem lett volna ilyen probléma. Ez a butaságon múlott. Ha ott 

van nála négy jegyzőkönyv és nem is szól, hogy miért küldöd ide? De még a Veronikának 

sem telefonált ide, hogy miért? Hát akkor Veronikának honnan kellet volna tudnia, hogy nincs 

minden rendben? 



19 

 

Varga Veronika kirendeltség-vezető: Valóban, semmit nem jelzett a nyárádi kolléga felé.  

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: A kirendeltség-vezetőnek nekem is jeleznie kellett 

volna ezt a problémát. Ez a másik szál. 

 

Csomor Tibor polgármester: Az önkormányzatnak meg kell előlegeznie a választás 

költségeit? Jó, akkor döntsünk erről a 150 ezerről? 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Segítség lenne, de nem 150 ezret kellene, hanem 

290 ezret. Fogunk rá majd pénzt kapni, csak utólag. Most nem is szabad mást kifizetni, mint a 

HVB-t, az SZSZB-t és a jegyzőkönyvezetőt. Mindent a választási iroda csinál, vagyis a Misi, 

a Rita és Ő maga. Veronika a jegyzőkönyveket. Ezt két hónap múlva adják vissza. Erről ír a 

polgármesterrel egy külön megállapodást. 

 

Csomor Tibor polgármester: Elvileg lesz pályázat a konyhára. Eszközpótlást, infrastrukturális 

javítást, cserét lehetne elvégezni. A MAPI-soknak már mondta, utánanéznek, hogy van-e 

esélyük pályázni építési beruházás nélkül, csak eszközre. Maga a pályázati kiírás sem 

egyértelmű. Ehhez lehet, hogy a konyhát törzskönyvi nyilvántartásba kell venni.  

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Már megjelent az EBR-en. 

 

Muskát Zoltán alpolgármester: A Kultúrháznál is gondolkodhatnánk konyha kialakításában. A 

külső WC helyén lehetne szabadtéri sütőt kialakítani. Nyári táboroztatás indokán, a 

gyermekétkeztetésre való hivatkozással ez mehetne. Ehhez nem kellene még építési engedélyt 

sem kérni. Egy féltető lenne. Kérdése a jegyzőhöz, hogy megvan-e szerződés Benedek 

Istvánnal? Ő ugyanis hívta és nem jött le, arra hivatkozva, hogy nincs szerződése az 

önkormányzattal. Már egy hónapja történt mindez. 

 

Csomor Tibor polgármester: Ez nem jutott még eszébe, körbe kell járni a kérdést. 

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Nincs, mert a polgármester azt mondta, hogy ne 

legyen szerződés és ne hirdessük ki. 

 

Csomor Tibor polgármester: Képlékeny az egész. Csollák Istvánnal beszélt, akkor olyan 

információt kapott, hogy változások lesznek e téren, ezért is majd pénzt kérnek. Hivatalosan 

meg akarja majd kérni, hogy mi alapján számolták ki azt, hogy 1.884,- eFt lett a 

vagyonértékelésünk? Azt a választ kapta telefonba, hogy vezetékarányosan. 

Vagyonarányosan sokkal inkább tisztességesebb lenne. 

 

Csomor Tibor polgármester az alábbiak szerint ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket: 

 

61/2015. (IV. 27.) számú határozat 

Kölked Község Képviselő-testülete egy kölkedi lakos kérelmét jóváhagyja és részére, 

villanyáramdíj támogatásra a szolgáltatóhoz történő utalással, 6 hónap időtartamra havi 

2.500,- Ft (kettőezer-ötszáz forint), valamint vízdíj támogatására a szolgáltatóhoz történő 

utalással, 6 hónap időtartamra havi 2.500,- Ft (kettőezer-ötszáz forint) lakhatási támogatást 

állapít meg. A polgármester gondoskodjon az alakszerű határozat meghozataláról, valamint 

kézbesítéséről.  

Felelős: Csomor Tibor polgármester 

Határidő: 2015. május 15. 
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62/2015. (IV. 27.) számú határozat 

Kölked Község Képviselő-testülete egy kölkedi lakos kérelmét jóváhagyja és részére, vízdíj 

támogatásra a szolgáltatóhoz történő utalással, 6 hónap időtartamra havi 5.000,- Ft (ötezer 

forint)  lakhatási támogatást állapít meg. A polgármester gondoskodjon az alakszerű határozat 

meghozataláról, valamint kézbesítéséről.  

Felelős: Csomor Tibor polgármester 

Határidő: 2015. május 15. 

 

63/2015. (IV. 27.) számú határozat 

Kölked Község Képviselő-testülete egy kölkedi lakos kérelmét jóváhagyja és részére 

természetbeni rendkívüli települési támogatást állapít meg, oly módon, hogy számára az 

iskola konyhájában május hónapban hétköznaponként naponta egy alkalommal meleg 

étkezést biztosít térítésmentesen.  

Felelős: Csomor Tibor polgármester 

Határidő: 2015. május 31. 

 

64/2015. (IV. 27.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete két hónapra, térítésmentesen biztosít egy 

kölkedi lakos részére kecskelegeltetési lehetőséget a Millenáris park Toldi utca vége felőli 

sarkában. Felhívja kérelmező figyelmét, hogy a legeltetés során bekövetkezett esetlegesen 

okozott, illetve elszenvedett károkért teljes felelősségel tartozik, azokért Kölked Község 

Önkormányzata semmilyen felelősséget nem vállal. 

 

65/2015. (IV.27.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint jogosult, hozzájárul egy kölkedi  

lakos Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nél vezetett megtakarítási számlájának feloldásához. 

Felelős: Csomor Tibor polgármester 

Határidő: 2015. május 15. 

 

66/2015. (IV.27.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint jogosult, hozzájárul egy kölkedi  

lakos Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nél vezetett megtakarítási számlájának feloldásához. 

Felelős: Csomor Tibor polgármester 

Határidő: 2015. május 15. 

 

67/2015. (IV.27.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint jogosult, hozzájárul egy kölkedi  

lakos Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nél vezetett megtakarítási számlájának feloldásához. 

Felelős: Csomor Tibor polgármester 

Határidő: 2015. május 15. 

 

68/2015. (IV.27.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint jogosult, hozzájárul egy kölkedi  

lakos Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nél vezetett megtakarítási számlájának feloldásához. 

Felelős: Csomor Tibor polgármester 

Határidő: 2015. május 15. 
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69/2015. (IV.27.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint jogosult, hozzájárul egy kölkedi  

lakos Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nél vezetett megtakarítási számlájának feloldásához. 

Felelős: Csomor Tibor polgármester 

Határidő: 2015. május 15. 

 

70/2015. (IV.27.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

könyvtári szolgáltatás ellátása alternatív lehetőségeinek felkutatására. 

Felelős: Csomor Tibor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

71/2015. (IV.27.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Helyi Választási Bizottság a HVB póttagjainak a javasolt kölkedi lakosokat megválasztja. 

 

72/2015. (IV.27.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2015. (I.20.) számú 

önkormányzati rendelete alapján 2015. évben egy mohácsi lakos részére a Kölked Község 

Díszpolgára címet adományozza. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kitüntetés 

odaítélésével kapcsolatos teendőket megtegye. 

Felelős: Csomor Tibor polgármester 

Határidő: 2015. június 30. 

 

73/2015. (IV.27.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a leltárban szereplő és a ténylegesen 

meglévő gépekkel kapcsolatban ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz. Felhatalmazza a 

polgármestert az ezzel kapcsolatos eljárás lefolytatására. 

Felelős: Csomor Tibor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

74/2015. (IV.27.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az arra való igény esetén bérlakást 

biztosít erdőfűi ingatlanában egy mohácsi lakosnak. Felkéri kérelmezőt, hogy a 

lakásigényéről legkésőbb 2015. május 15-ig tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

Felelős: Csomor Tibor polgármester 

Határidő: 2015. május 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

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

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

Csomor Tibor      Zimmermann-né dr. Kovács Anikó 

 polgármester             jegyző 

 

 

 

 

 

 Muskát Zoltán            Késics János 

 jkv. hitelesítő           jkv. hitelesítő 


