Kölked Község Képviselő-testülete
8/2014.
Jegyzőkönyv

Készült: 2014. május 27-én 16:20 órakor Kölked Község Képviselő-testülete, nyilvános
ülésén, a Hivatal tanácstermében
Jelen vannak: Martényi János polgármester, Kiss Balázs alpolgármester, Csomor Tibor,
Gerber Csaba, Muskát Zoltán, Németh Zoltán képviselők.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző, Varga Veronika kirendeltség-vezető, a 2.
napirendi pontnál: Fehér László intézményvezető, Vajda Veronika gyermekjóléti dolgozó és
Némethné Pap Veronika családsegítő, 4. napirendi pontnál: Schauer Antal gazdálkodási
főmunkatárs, 7. napirendi pontnál: Tuttiné Merkler Gabriella ügyvezető, Gaszler János FB
elnök, Mojzesné Tamás Erika könyvelő, tanácskozási joggal meghívottak.
Igazoltan távol: Müller Andrásné képviselő.
Martényi János: köszönti a Képviselő-testület tagjait és a tanácskozási joggal meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítésére Csomor
Tibor és Gerber Csaba képviselőket kéri fel, melyet a testület egyhangúlag elfogadott.
A polgármester előterjeszti a napirendet. A 4. napirendi pontot javasolja a 7. napirend
pontként tárgyalni azért, mert a Nonprofit Kft. könyvelője a mai napon ráér, viszont egyéb
elfoglaltsága miatt csak 18.00 óra után tud ideérni. 6. d) napirendi pontként javasolja tárgyalni
a meghívó kiküldését követően érkezett Apránként Az Aprókért Közhasznú Egyesület
támogatási kérelmét, 6. e) napirendként pedig Iskola felújítását.
Javasolja az egyedi hatósági ügyek zárt ülésen történő tárgyalását.
A napirendet a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadta el:

Napirend
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Martényi János polgármester
2.) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről
Előadó: Fehér László intézményvezető
3.) Csorba Győző Megyei Könyvtár tájékoztatója a megállapodás megvalósulásáról, a kölkedi
szolgáltató hely tevékenységéről
Előadó: Megyei Könyvtár képviselője
4.) Beszámoló az első negyedéves gazdálkodásáról
Előadó: Martényi János polgármester
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5.) Előterjesztés a gyermekvédelem helyzetének átfogó értékeléséről
Előadó: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző
6.) Egyebek
a) Bérlakás iránti kérelmek
b) Traktorvásárlás lehetősége
c) Földút kimérésének kérdése
d) Apránként Az Aprókért Közhasznú Egyesület támogatási kérelme
e) Iskola felújítása
Előadó: Martényi János polgármester
7.) A Kölkedi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodásáról beszámoló, mérleg és
közhasznúsági jelentés jóváhagyása. A Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának jelentése
Módosított Alapító Okiratának jóváhagyása
Előadó: Tuttiné Merkler Gabriella ügyvezető
Gaszler János FB elnök
Mojzesné Tamás Erika könyvelő
8.) Képviselői interpellációk

1. napirend (jkv-hez mellékelve)
Martényi János: az írásos anyagot mindenki megkapta. Várja az esetleges kérdéseket.
Csomor Tibor: az előterjesztésben a következő ülés időpontjaként május 28-a szerepel. Ez
nem elírás? A református egyház reagált valamit a döntésünkre?
Martényi János: nem, ez a dátum nem elírás. Május 28-áról döntött a testület, azonban neki
elfoglaltsága lesz és miután előadóként szerepel több napirendnél, egy nappal előbbre hozták
az ülést. A református egyház semmit sem reagált a határozatunkra. Amióta azt kiküldtük,
nem történt semmi. Azt azonban hallotta, hogy Novák Zalánnak is felajánlották az épületet.
Csomor Tibor: tehát tőlünk függetlenül is el akarják adni. Az előterjesztés utolsó oldalán a
településrendezési eszköz kifejezés nem elírás?
Varga Veronika kirendeltség-vezető: nem elírás, ez a szakszerű megfogalmazás.
Csomor Tibor: a közmunkához 10% önerőt kell adni, milyen közmunka ez?
Martényi János: alapvetően mindenhol így van. Kivételes esetekben lehet ettől kedvezőbb
támogatást kapni, mint például a Nonprofit Kft. esetében.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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50/2014. (V.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)
Martényi János: az írásos anyagot mindenki megkapta. Várja az esetleges kérdéseket. Vajda
Veronikához kérdése, hogy mi történt az előző megbeszélés óta.
Vajda Veronika gyermekjóléti dolgozó: kissé megváltozott a helyzet, híre ment, hogy rendőr
viszi iskolába a hiányzó gyerekeket. Három esetben megtették a kiemelési javaslatot.
Fehér László intézményvezető: 2014. május 20-án tartottunk egy esetmegbeszélést, ahol jelen
volt az érintett gyermekek és szüleik, önmagán valamint gyermekjóléti dolgozón kívül az
iskola ifjúságvédelmi felelőse, a körzeti megbízott és felettese, a polgármester és a
kirendeltség-vezető is. Több gyermek is érintett volt, három esetben kezdték meg a családban
történő kiemelési eljárást.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: a jelzőrendszer tagjai közötti
kommunikációáramlást kellene javítani települési szinten. Kérése a két kirendeltségre látogató
kollégához, hogy együtt és közösen dolgozzanak a kirendeltség dolgozóival. Bármely család
esetében egyeztessenek a kirendeltség-vezetővel.
Kiss Balázs: kérdése az intézményvezetőhöz, hogy mi a leggyakoribb ügy, amivel hozzájuk
fordulnak?
Fehér László intézményvezető: olyan hivatalos ügyek intézése, mint például a nyugdíjazással
és MÁK-kal kapcsolatos iratok értelmezése, kitöltése.
Kiss Balázs: személy szerint szociális ügyekkel is megkeresték, ezért is tudja, hogy a kölkedi
kollégák helyben, sok hasznos információval tudnak szolgálni a helyiekről. Más
információval rendelkeznek, mint a családsegítő vagy gyermekjóléti szolgálta dolgozói.
Fehér László intézményvezető: egyetért ezzel. Ha ilyen jellegű igény van, akkor a havi
beszámolójukat havonta elküldi a jegyző részére.
Kiss Balázs: ha ilyen problémák vannak, be kellene vonni a Baptista Szeretetszolgálatot is.
Martényi János: egyetért Kiss Balázzsal, nem az iskolavezetést kellene megkeresni, hanem a
Baptista Szeretetszolgálat hatvani központját.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
51/2014. (V.27.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mohácsi Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót jóváhagyja.
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Martényi János: a Mohácsi Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a mohácsi
Segítő Barátok Jótékony Egyesületével karöltve idén is nyári tábort szervez. Ehhez kérik az
előző évekhez hasonlóan támogatásunkat. Javasolja, hogy 25 ezer forinttal járuljanak hozzá a
táborozás költségeihez.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
52/2014. (V.27.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 25.000,- Ft-tal (azaz huszonötezer
forinttal) támogatja a mohácsi Segítő Barátok Jótékony Egyesületet. Felkéri a polgármestert,
hogy gondoskodjon az összeg kifizetéséről.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: 2014. június 10.

3. napirend (jkv-hez mellékelve)
Martényi János: az írásos anyagot kiküldtük mindenkinek. A Csorba Győző Könyvtártól nem
jött el senki. A helyi könyvtárossal meg van elégedve, mindent megtesz azért, hogy az iskolai
és a községi könyvtár is megfelelően működjön.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
53/2014. (V.27.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csorba Győző Könyvtár Baranyai
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszere 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót
jóváhagyja.
4. napirend (jkv-hez mellékelve)
Martényi János polgármester: a napirendi pontot tárgyalta a PÜB is, elfogadásra javasolja azt.
Csomor Tibor: a BM-es pályázat 20 milliója nincs benne a 36 millióban?
Martényi János: nincs.
Schauer Antal gazdálkodási főmunkatárs: pontosabban 10 millió forint van az első negyed
éves elszámolóban. Megkaptuk a további 10 millió forintot is, de az a második negyedévben
jelentkezik majd.
Csomor Tibor: a 37 milliós pénzkészletet kötelezettség nem terheli?
Schauer Antal gazdálkodási főmunkatárs: félre kell tennünk a közmunkára 2,5 millió forintot,
helyi iparűzési adó túlfizetés jelentkezett nálunk, 610 ezer forintot fizettünk vissza, a május
31-i bevallások után meglátjuk kell-e esetleg ismételt visszafizetéssel számolnunk. A
követelések megszaporodtak, a gépjármű- és kommunális adókat be kellett tervezni. HIPA
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elmaradások vannak. MÁK-on keresztül semmiféle nettó finanszírozást nem kapunk. 200-250
ezer forint körül inkaszálnak, 2-3 hét késéssel kapjuk meg a járási hivataltól az összegeket. A
gáz és áram visszafizetések is megérkeztek. 507 ezer forintot kaptunk a kompetencia
képzéssel kapcsán.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
54/2014. (V.27.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az I. negyedéves gazdálkodásról szóló
beszámolót elfogadja.
5. napirend (jkv-hez mellékelve)
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: átadja a szót a kirendeltség-vezetőnek, ő dolgozik
helyi viszonylatban, ebben a feladatkörben, a beszámolót is ő készítette.
Varga Veronika kirendeltség-vezető: az írásos anyagban próbált mindent kifejteni. Az
általános iskolás gyermekekkel továbbra is gond van. Az írásos anyagában kitért arra, hogy a
gyermekeknek hiányzik a pozitív magatartási normát tanúsító példakép. A gyermekvédelmi
jelzőrendszer tagjaival összefogva, együttesen próbálnak eredményeket elérni, de úgy látja, a
gyermekekre való koncentrálás nem elég, a szülőkkel, családokkal vannak a problémák. Ezen
a területen lenne szükséges változásokat elérni.
Németh Zoltán: örül, hogy az előző évhez képest nőtt a nyári gyermekétkeztetésben részt
vevők száma, így több gyermek részére biztosított a napi egyszeri meleg étkezés ezekben a
hónapokban is.
Martényi János: az oktatási intézménnyel is gond van. Több általános iskolás dohányzik.
Csomor Tibor: mit tudunk csinálni? Kiröhögik a gyerekek a tanárokat. A legnagyobb
probléma, hogy nincs a kezünkben semmi eszköz.
Martényi János: a legáldrogokról is szó volt az előbbi napirendeknél említett gyermekvédelmi
esetmegbeszélésen. A jelenlévő rendőr mondat el, hogy nem tudnak mit tenni ellene.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: igen, mert ha egy komponensében módosítják,
már legális lesz, a jogalkotó nem tudja olyan gyorsan tiltólistára tenni, mint ahogy ezeket
módosítgatják.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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55/2014. (V.27.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évre vonatkozó
gyermekvédelemről, gyermekjóléti szolgálatról szóló beszámolót jóváhagyja.
A jegyző a beszámolót és a képviselő-testület határozatát küldje meg a Baranya Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának.
Határidő: 2014. 05. 31.
Felelős: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző
6. napirend (jkv-hez mellékelve)
a) Bérlakás iránti kérelmek
Martényi János: az anyagot kiküldte írásban. Mihálovics Katalin esetében nem javasolja, hogy
kislánnyal, Erdőfűn biztosítsunk számára bérlakást.
Kiss Balázs: őt is megkereste Katalin. Kislánnyal nem javasolja, nem tud feljárni óvodába,
nem biztosítható Erdőfűn a megfelelő higiénia.
Gerber Csaba: nem javasolja.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 (Kiss Balázs) tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
56/2014. (V.27.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mihálovics Katalin 7717 Kölked,
Nagy L. u. 2/a. szám alatti lakos bérlakás iránti kérelmét elutasítja. Felkéri a polgármestert,
hogy gondoskodjon a döntés közléséről.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: 2014. június 10.
Martényi János: Németh Norbert is megkereste, szintén bérlakást szeretnének terhes
élettárával.
Gerber Csaba: nem javasolja.
Kiss Balázs: Norbert is megkereste, javasolta neki, hogy nyújtsa be írásban a kérelmét, de
elmondta azt is, nincs megfelelő lakás számukra. Erdőfűre terhes nővel lemenni nem jó, a volt
orvosi rendelőnél pedig akkora lenne a rezsijük, amit nem tudnának kifizetni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 (Csomor Tibor, Kiss Balázs) tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
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57/2014. (V.27.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németh Norbert 7717 Kölked, Dankó
P. u. 9. szám alatti lakos bérlakás iránti kérelmét elutasítja. Felkéri a polgármestert, hogy
gondoskodjon a döntés közléséről.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: 2014. június 10.
Martényi János: e-mailen kereste meg a következő, 7 gyermekes család.
Csomor Tibor: nem ismerjük a családot, nem tudjuk hogyan tudnának megélni, lenne-e
keresetük?
Martényi János: keressük
környezettanulmányt.

meg

a

dunaújvárosi

önkormányzatot,

készíttessünk

Gerber Csaba: egyetért Martényi Jánossal, nézzünk utánuk.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
58/2014. (V.27.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy keresse
meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Igazgatóságának
Szociális Osztályát azzal, hogy Károlyi Imre és felesége Károlyi Veronika 2400 Dunaújváros,
Eszperantó út 1.7.4. szám alatti lakosokról vegyen fel környezettanulmányt.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: 2014. június 10.
b) Traktorvásárlás lehetősége
Martényi János: a John Deere képviselője volt nála. 2-2 árajánlatot kapott, 2 db 5 millió forint
alattit és 2 db ezen összeg felettit.
Kiss Balázs: mindkét géphez lehet más adaptert is csatlakoztatni. Fűnyíró traktorhoz hasonló
gépekről van szó.
Gerber Csaba: ebben a kategóriában tud olcsóbbat is.
Martényi János: 18 LE-s nagy fűnyíró traktor van Bonyhádon is, 600 ezer forintért.
Gerber Csaba: a kérdés az, hogy milyen gépet szeretnénk:
Kiss Balázs: az ajánlatban szereplők kisebb munkákhoz elegendő, de például földművelésre
nem alkalmas.
Gerber Csaba: lehet, hogy olcsóbb lenne a meglévő traktorunkhoz egy jobb adaptert
beszerezni, azt körülbelül 1,5 millió forintból megúsznánk. Mi az igény? Állandó, megbízható
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emberünk nem lesz rá. Az MTZ olcsóbb, az alkatrészei is olcsóbbak. Ebben a kategóriában,
mint ami van, nem venne. Inkább egy normális, jobb fűnyírót venne.
Csomor Tibor: két frekventált területünk a Körpark és a Millenáris Park van, ahol füvet
kellene nyírni. Ciheri és gyűjtőárkok vágására ezek alkalmatlanok.
Gerber Csaba: az iskolánál is lehetne az ajánlott géppel füvet nyírni.
Csomor Tibor: az iskolánál lévő terület nagyon tagolt, nem biztos, hogy alkalmas lenne rá.
Martényi János: ha erre van igény, akkor fűnyíró traktor után érdeklődik és beszámol majd a
testületnek.
c) Földút kimérésének kérdése
Németh Zoltán: a PÜB tárgyalta a napirendet és az út kimérését javasolta.
Martényi János: mint arról már tájékoztattam a tisztelt képviselőket, a főút javítása során
keletkezett törmeléket helyeztük el jóhiszeműen, a helyi gazdák kérésére egy földúton,
valamint a Gaszlerék melletti területen. Ennek kapcsán feljelentették az önkormányzatot és
több szerv eljárása van jelenleg folyamatban ellenünk. Ennek kapcsán került szóba az érintett
földút kimérése.
Csomor Tibor: a bejelentő azt kérte vigyük el a törmeléket, az utat tűzesse ő ki.
Kiss Balázs: a szakértő azt mondta, húzzanak a földhivatalból egy egyenes vonalat, azt
szedjük ki, pótoljuk a földet. Ha az utat áthelyezzük az egész részt kell helyreállítani, a híd
ehhez a bejárathoz, úthoz illeszkedik, a hidat is át kellene rakni. Nagyon költséges lenne.
Martényi János: a földhivatal csak hivatalos kimérést vállal.
Csomor Tibor: ez egy kialakult állapot. Szedjük fel a kihelyezett anyagot, a bejelentő meg
tűzesse ki. Az önkormányzat útját használják délről.
Kiss Balázs: nem tudjuk a kimérést megkerülni, ezt végig kell zongorázni.
Gerber Csaba: ha több, mint 10 éve használjuk ezt az utat, kérni lehetne, hogy a jelenlegi
állapotot véglegesítsék.
Muskát Zoltán: kérjük, hogy a jelenlegi út, a jelenlegi állapot szerint legyen feltüntetve a
földhivatal nyilvántartásában.
Kiss Balázs: a legjobb megoldás, amit Gerber Csaba javasolt.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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59/2014. (V.27.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0524. hrsz-ú út jelenlegi állapot
szerinti átvezetését a Mohácsi Járási Földhivatalnál. Felhatalmazza a polgármestert az ehhez
szükséges dokumentumok aláírására.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: értelem szerint
d) Apránként Az Aprókért Közhasznú Egyesület támogatási kérelme
Martényi János: az egyesület képviselőjével telefonon is egyeztetett, Baranya megyében élő
Down-szindrómában szenvedő gyermekeknek adományoznak készségfejlesztő eszközöket,
ehhez kérik a mi hozzájárulásunkat is. Javasolja 5.000,- Ft támogatás megállapítani részükre.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
60/2014. (V.27.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5.000,- Ft-tal (azaz ötezer forinttal)
támogatja az Apránként az Aprókért Közhasznú Egyesületet. Felkéri a polgármestert, hogy
gondoskodjon az összeg kifizetéséről.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: 2014. június 10.
e) Iskola felújítása
Martényi János: pályázat keretében lehetőségünk van pelletes kazán felszerelésére. A PÜB
tárgyalta és elfogadásra javasolta. Muskát Zoltán javaslata volt, hogy vetessük ki a
radiátorcserét.
Gerber Csaba: az ajánlatban szereplő kazánnál biztosan van jobb. Ennek a fűtéséhez
szükséges pellet nem kapható Magyarországon.
Csomor Tibor: előzetes kalkuláció volt, hogy mennyi lenne a fűtés gázzal és mennyi lenne
pellettel? Megvan a komplett terv is? Nem látta, nem emlékszik rá.
Gerber Csaba: volt ilyen számítás. A számlák alapján fogyasztás-felmérés végeztek. A
pelletes fűtés kb. 30%-al volt olcsóbb, mint a gáz.
Martényi János: a komplett tervek készen vannak.
Muskát Zoltán: lehet, hogy ő látta, azért mert elektronikusan kapja meg az anyagokat.
Csomor Tibor: az energiával az a baj, hogy mindig az takarékosság miatt váltunk a típusok
között. Alternatív lehetőségnek is meg kell maradnia.
Muskát Zoltán: a gázt meg kell tartani.
Gerber Csaba: külön kazánház kell a pelleteshez, így a másik is megmarad.
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7. napirend (jkv-hez mellékelve)
Martényi János: a PÜB is tárgyalta a napirendet.
Németh Zoltán: a PÜB azt javasolja, hogy a testület hagyja jóvá a Nonprofit Kft. 2013. évi
egyszerűsített éves beszámolóját és mérlegét, közhasznúsági jelentését, valamint a módosított,
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát és egyúttal helyezze az alapító okiratot az új Ptk.
hatálya alá. A PÜB további javaslata, hogy az ügyvezetőt és a hivatalt szét kell választani, az
ügyvezető munkáját segítő személyt kellene felvenni, valamint a tevékenységi kört bővíteni a
megfelelő működés érdekében, vagy a működés megszüntetésén kell elgondolkodni.
Kiss Balázs: a gépek kiszervezéséről már az alakulástól kezdve szó volt.
Mojzesné Tamás Erika könyvelő: nem csak az ingatlanok működtetését, hanem az ehhez
kapcsolódó bevételeket is át kellene adni a Kft-nek. Ez megfelelne a közhasznúsági
feladatoknak is, például a művelődési ház kapcsán.
Gaszler János FB elnök: mi a különbség adózásügyileg a közhasznú vagy nem közhasznú
között?
Tuttiné Merkler Gabriella ügyvezető: nem adózó bevételektől esne el a Kft. Az
önkormányzattól kapott támogatás is adóköteles lenne.
Gaszler János FB elnök: az ÁFA és adó arányainak gyors kalkulálása mellett is még mindig
létjogosultsága van a Kft-nek.
Kiss Balázs: a Kft. üzemeltet,az önkormányzat fizessen a Kft-nek pl. bérleti díjat. Ha gépeket
is átadunk, lesz munkás is rajta, ezért is fizethetne az önkormányzat.
Martényi János: a Baptista Szeretetszolgálatnak az iskola és óvoda fenntartása kapcsán havi
750 ezer forintot fizetünk ki. Mi lenne, ha ezt átadnánk a Kft-nek?
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: a NAV az ilyen ügyleteket kiemelten figyeli, a
tulajdonoskör ugyanis ugyanaz.
Muskát Zoltán: a Felügyelő Bizottságának megfordult a fejében, hogy megszűnik a Kft.
Kiss Balázs: járjuk körbe ezt a témakört, kérdezzünk meg tapasztalattal rendelkezőket is. Ne
adjuk fel a célunkat. 15 millió forintot belefektettünk, maradtak még tennivalóink is.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: a Kft-nek kellene szerződnie az E.ON-nal. Az
önkormányzat épületeit is át kellene adni használatba a Kft-nek.
Mojzesné Tamás Erika könyvelő: nem lett volna szabad a 15 millió forintot átadni a Kft-nek.
Muskát Zoltán: miért nem? Mi ezzel nem bukunk.
Kiss Balázs: pénze lesz a Kft-nek, megoldjuk a szerződést. A rendszert már átadtuk
üzemeltetésre. A Kft-nek lehetősége lesz az önkormányzatnak kiszámlázni az üzemeletetési
költségeket, és már lesz is bevétele.
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Mojzesné Tamás Erika könyvelő: karakán, erős ügyvezető kellene, aki több időt tud a
vezetésre, szervezésre, pályázatírásra fordítani.
Muskát Zoltán: vagy felveszünk valakit. Tuttiné Merkler Gabriella nem akarja ezt teljes
munkaidőben csinálni, mert főállásban az önkormányzatnál szeretne dolgozni.
Gaszler János FB elnök: szerinte az ügyvezető túl közel van a politikához. Az ügyvezetőnek
önállóan kellene dolgoznia, döntéseket hoznia, nem utasíthatja senki, ugyanis a
magánvagyonával felelhet.
Kiss Balázs: 15 millió forintunk van a Kft-ben, ezeket a dolgokat meg kell oldani.
Zimmermanné-né dr. Kovács Anikó jegyző: felületesek a szerződések, hiányos a jogi háttér,
de dolgozunk rajta.
Kiss Balázs: azt hitte ezek a dolgok már le vannak rendezve, hiszen a testület döntött, a
törvényességért pedig a jegyző a felelős.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: még Erdei Katalin idejéből is vannak nem
megfelelő szerződések, folyamatban van a helyzet tisztázása. Felvetődött az is, hogy új
ügyvédet keresünk, mert a jelenlegi feladatokat ellátó Szende Csaba túlvállalta magát.
Kiss Balázs: fizettünk érte, nem ingyen csinálta, végezze el a feladatait határidőre.
Gerber Csaba: a közhasznúságot vegyük ki az alapító okiratból.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: hiánypótlási eljárás van folyamatban, amit
mindenképpen le kell folytatnunk. A közhasznú kifejezést hagyjuk meg, nehogy ne feleljünk
meg a hiánypótlás feltételeinek.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
61/2014. (V.27.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kölkedi Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft.
- 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóját és mérlegét, valamint
- közhasznúsági jelentését
jóváhagyja.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
62/2014. (V.27.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete a Kölkedi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a mellékelt tartalommal elfogadja és
egyúttal az alapító okiratot az új Ptk. hatálya alá helyezi.
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8. napirend - Képviselői interpellációk
Csomor Tibor: milyen fát ültettünk a Millenáris Parkba?
Martényi János: fekete nyár lett kiültetve.
Csomor Tibor: a nagyfeszültség alá lettek helyezve. Mikorra szépek lesznek, ki kell majd
vágni őket.
Martényi János: erre nem gondolt, nagyon kicsit voltak a kihelyezett fák.
Muskát Zoltán: az előző ülésen Müller Andrásné tönkre tett faluról beszélt, ami kapcsán
elkészített egy írásos anyagot, melyet kiosztott. Úgy érezte, hogy mind a maga, mind az akkor
leköszönő testület miatt meg kellett lépnie ezt. Kérése, hogy Müller Andrásné képviselő
részére is juttassanak el egy példányt. Örül, hogy az önkormányzati hivatal ablakából eltűntek
a hirdetmények.
Martényi János: a hivatallal kapcsolatban elmondja, hogy akár csak az orvosi rendelőnél, itt is
tervezik az utcai front ablakait az alsó 50 cm-ben átlátszó fóliával bevonni.
Muskát Zoltán: nem ért ezzel egyet, elcsúfítja ezt a karakteres épületet, azon túl, hogy az
önkormányzati hivatal közintézmény.
Németh Zoltán: a hivatal melletti boltnál lévő gömbkőrisek ágai nagyon lelógnak, úgy kell
alattuk bujkálni.
Martényi János: már tervben van a fák metszése, eddig nem volt megfelelő az időjárás hozzá.

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

Kmft.

Martényi János
polgármester

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző

Csomor Tibor
jkv. hitelesítő

Gerber Csaba
jkv. hitelesítő
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