Kölked Község Képviselő-testülete
12/2013.
Jegyzőkönyv
Készült: 2013. szeptember 9-én 16.00 órakor Kölked Község Képviselő-testülete nyilvános
ülésén, az önkormányzati hivatal tanácstermében.
Jelen vannak: Martényi János polgármester, Kiss Balázs alpolgármester, Csomor Tibor,
Gerber Csaba, Németh Zoltán, Muskát Zoltán képviselők.
Majoros Lajos KISZI igazgató, Hárich-Honvéd Anita óvodavezető az 1. napirendnél, dr. Kiss
Csilla Nicolette orvos a 2. napirendnél, Resitcky Gergely ügyvezető a 3. napirendnél, Schauer
Antal gazdálkodási főmunkatárs a 4. napirendnél, Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző,
Varga Veronika kirendeltség-vezető, 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 Kiss
Balázs és Muskát Zoltán képviselőket kéri fel, melyet a testület egyhangúlag elfogadott.
A polgármester zárt ülésen javasolja tárgyalni az egyedi hatósági ügyeket, melyet a testület
egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a Képviselő-testület az alábbiak
szerint fogadta el:

Napirend
1.) Tájékoztató a KISZI-Kölkedi Általános Iskola és Óvoda munkájáról
Előadó: Majoros Lajos tagintézmény-vezető
2.) Feladatátadási, feladatátvállalási szerződés háziorvosi tevékenység vállalkozás formájában
történő ellátására
Előadó: Martényi János polgármester
3.) Kölkedi belterületi vízrendezés pályázatának előkészítése
Előadó: Martényi János polgármester
4.) Beszámoló a 2013. évi költségvetés első félévi végrehajtásáról
Előadó: Martényi János polgármester
5.) Rendelet-tervezet közterület filmforgatási célú használatáról
Előadó: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző
6.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott
hatáskörben hozott döntésekről.
Előadó: Martényi János polgármester
7.) Képviselői interpellációk
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1. napirend (jkv-hez mellékelve)
Muskát Zoltán: kéri a tájékoztatót kiegészíteni a várható változásokról.
Majoros Lajos intézményvezető: a KISZI rendezvényt tartott Szigetszentmiklóson, ahol egy
nem állami fenntartású intézményt tanulmányoztak. Ott hallottak arról, hogy olyan törvényi
változás lesz, mely szerint az intézményi gyermeklétszámot elosztják 13 fővel és ennek
megfelelően finanszírozzák a pedagóguslétszámot. Kölked esetében ez azt jelenti, hogy 7 fő
lehetne a pedagóguslétszám a jelenlegi 12 helyett.
Martényi János: nem kellene ezzel most foglalkozni, mert még a törvényjavaslat sem készült
el. Várjuk meg a jogszabályt, természetesen már most is lehet gondolkodni fentieken.
Muskát Zoltán: olvassuk el a megállapodást amit a Baptista Szeretetszolgálattal kötöttünk. A
Baptisták azóta 2 fővel bővítették az intézményi létszámot, egy fő tornatanárral és egy fő
iskolatitkárral. A megállapodás tartalmazza, hogy 10%-os finanszírozási hiány esetén a
Baptisták felveszik a kapcsolatot az önkormányzattal. A szerződés alapján a Baptista
Szeretetszolgálat nem teheti meg, hogy csökkentik a létszámot. Nem értek egyet azzal, hogy a
Testület ne foglalkozzon az üggyel, mivel e hír óta a pedagógusok kevésbé érzik biztosnak az
állásukat. Hárich-Honvéd Anita beszámolójához és az óvoda munkájához gratulál.
Martényi János: az a véleménye, hogy amikor konkrétum lesz, akkor tárgyaljuk meg e témát.
Hárich-Honvéd Anita: nehéz a szülő és gyermekanyag is Kölkeden. Egyre nagyobb kihívás
kezelni ezt. Vissza kell menni oda, hogy szocializálják a gyerekeket.
Martényi János: javasolja jegyzőkönyvben rögzíteni az óvodavezető faluközösséget is érintő
munkáját, valamint az óvodavezető munkájának jegyzőkönyvi elismerését. Az iskolában lévő
felső tagozatos gyermekek viselkedésével most is problémák vannak, eljutottunk oda, hogy az
ötödikes és hatodikos osztályos tanulók fenyegetőznek már a felnőttekkel is. A szülőkkel is
problémák vannak. Bízik benne, hogy a térfigyelő rendszer kiépítésével e területen is javulni
fog a helyzet. A körzeti megbízottunktól kérni fogjuk, hogy az iskoláskorú gyermekeket
igazoltassák a késői órákban. Komolyabb problémák mindössze 3-4 család gyermekeivel
vannak. Az intézményvezető felé kérése, hogy minden problémát jelezzenek a
polgármesternek vagy a körzeti megbízottnak. A túlkorosokra kiemelt figyelmet kell
fordítani, minden eszközzel élnünk kell a rend fenntartása érdekében. A tetőjavítás
okafogyottá vált, mert a Baptista Szeretetszolgálat saját költségvetéséből kijavította a tetőt.
Hosszú távú megoldást azonban találnunk kell erre.
Több hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
90/2013. (IX. 9.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete a KISZI-Kölkedi Általános Iskola és Óvoda munkájáról
szóló tájékoztatót jóváhagyta. A Képviselő-testület elismerését fejezi ki az intézmény
vezetőinek a színvonalas munkáért. Külön megköszöni az óvodavezetőnek a színvonalas
rendezvényeket, a faluközösséget is érintő tevékenységét.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: 2013. szeptember 25.
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2. napirend (jkv-hez mellékelve)
Martényi János: Muskát képviselő úr különböző módosításokat javasol a háziorvosi
szerződésben. Ezt az anyagot mindenki megkapta, ezt az anyagot javasolja tárgyalni.
Muskát Zoltán: a rendelkezésre állási időt mindenképpen szerepeltetni kellene a feladatátadási
szerződésben.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: minden háziorvos rendelkezésre állási ideje
egységes, 08.00-16.00 között áll a betegek rendelkezésére, 16.00 órakor veszi át a MohácsKölked ügyelet a munkát.
Dr. Kiss Csilla Nicolette orvos: nem tudja elfogadni azt a változatot, melyet a 6. pontban
javasolt Muskát képviselő úr. Természetesen alkalmazza Csiszár Attilánét, de nem munkajogi
jogutódlással.
Kiss Balázs: korábban kérése volt, hogy legalább egy nap legyen délután rendelési idő,
örömmel tapasztalja, hogy két alkalommal is lesz délután orvosi rendelés.
Muskát Zoltán: a korábbi háziorvosok 4 órát rendeltek, de ezalatt végezték a beteglátogatást
is. A rendelési idő most csökkent, nyilván ez könnyebbséget jelent a háziorvosnak. Ez az
állandó praxis a lakosságnak is előny, és megnyugvást jelent. Kérdése még, hogy ki lesz az
állandó helyettese?
Dr. Kiss Csilla Nicolette orvos: az állandó helyettesítést dr. Schwalm Mária majsi háziorvos
látja el.
Martényi János:
jóváhagyását.

javasolja a háziorvosi

feladatellátási,

feladatátvállalási

szerződés

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
91/2013. (IX. 9.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete a „Két Csilla-G” Kft. alkalmazásában álló dr. Kiss Csilla
Nicolette háziorvossal a módosított feladatellátási, feladatátvállalási szerződést jóváhagyta.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: 2013. szeptember 10.
3. napirend (jkv-hez mellékelve)
Martényi János: ismerteti a PÜB állásfoglalását, mely szerint javasolja az előkészítés
költségét maximum bruttó 300.000,- Ft-ban meghatározni. Javasolják hogy a cég egy
komplett dokumentációval többet készítsen, hogy egy maradjon az önkormányzatnak. A
bizottság javasolja, hogy az önkormányzati Nonprofit Kft. rendelje meg a Vízmező Kft-nél az
előkészítést és a számlák is a Kölkedi Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Kft. nevére
kerüljenek kiállításra.
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Muskát Zoltán: könyveléstechnikai szempontból lenne fontos, hogy a Nonprofit Kft. legyen a
megrendelő. Az önkormányzat majd a Nonprofit Kft-től vásárolja meg a kész terveket.
Határidő nem szerepel az ajánlatban, kéri ezt feltüntetni.
Resitcky Gergely ügyvezető: javasolja a határidőt 2014. június 30-ban meghatározni.
Csomor Tibor: kérdése, hogy mi van, ha nem fér bele a pályázat előkészítés a 300.000,- Ftba? Milyen formában történik a tervezés? A víziges, köfés egyeztetés folyamatban van már?
A vízelvezetésre van-e már konkrét elképzelés? Meddig élnek ezek a tervek, és milyen
időközönként kell frissíteni?
Resitcky Gergely ügyvezető: bele fog férni ebbe az összegbe. Teljesen digitális a tervezés, a
dokumentumokat .pdf formátumban adja majd át. A hatósági engedélyeket, az eljárási díjakat
majd csak a nyertes pályázat után kell beszerezni, illetve kifizetni. Műszeres geodéziai
felmérést fognak majd végezni, ez alapján lehet megoldási javaslatokat kidolgozni. A
pályázati előkészítésre bőven van idő, de szorgalmazza a mielőbbi munkakezdést. Az
elkészült terveket kétévente kell frissíteni.
Muskát Zoltán megjegyezte, hogy nem a testületen múlott, hogy kb. 3 hónapja nem tud
dönteni; kérdése, hogy mekkora volumenű lehet Kölkeden ez a beruházás?
Resitcky Gergely ügyvezető: egyenlőre nem tudja megmondani, majd az előkészítés során
derül ki.
Martényi János polgármester javasolja a megbízási szerződés jóváhagyását.
A Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
92/2013. (IX. 9.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testület a Kölkedi Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Kft. és a
Vízmező Szolgáltató Kft. között létrejött megbízási szerződést jóváhagyta.

4. napirend (jkv-hez mellékelve)
Németh Zoltán: a PÜB tárgyalta az első féléves gazdálkodásról szóló beszámolót, javasolja
annak jóváhagyását.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: mivel a főszámok jelentősen megváltoztak rajtunk
kívülálló okok miatt, módosítani kell a 2013. évi költségvetésről szóló rendeletet. Ezt az
októberi ülés elé fogom terjeszteni.
Csomor Tibor: kérdése, hogy hány évig vállaltuk a jubileumi jutalmak fizetését az iskolában
és óvodában?
Martényi János: 2014. december 31-ig vállaltuk jubileumi jutalom fizetését.
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Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: röviden ismerteti a közös önkormányzati
hivatalról szóló beszámolóját.
Muskát Zoltán: kérdése, hogy a tervezett banki költségek növekedése mennyi többletkiadást
eredményez?
Schauer Antal gazdálkodási főmunkatárs: eddig a banki költségek nullszalldósak voltak. A
banki költségek emelkedésével a kamatok és a költségek között mínusz 5-6 ezer forint
különbség lesz. Általános banki ismertetőt át fogja tanulmányozni.
Muskát Zoltán: javasolja, hogy a polgármester tárgyaljon a Takarék Bank Zrt-vel a banki
díjakról.
Martényi János: a használható számítógépet az iskolának is át lehet adni.
Muskát Zoltán: az óvodában csak egy gép van, oda is kellene még átadni.
Martényi János javasolja az első félévi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
93/2013. (IX. 9.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés első félévi végrehajtásáról szóló
beszámolót jóváhagyja. A költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet a jegyző
terjessze az októberi ülés elé.
Felelős: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző
Határidő: 2013. október 21.
Martényi János polgármester szavazásra bocsátja a Nagynyárádi Közös Önkormányzati
Hivatal működéséről szóló beszámolót.
A Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
94/2013. (IX. 9.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete a Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal
működéséről szóló beszámolót jóváhagyta. Tudomásul veszi, hogy a lippói kirendeltségvezetővel a jegyző tanulmányi szerződést köt jogi tanulmányai elvégzésére, a tanulmányi
szabadság biztosítása céljából.
Felelős: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző
Határidő: 2013. október 31.
Martényi János polgármester szavazásra bocsátja Muskát Zoltán képviselő javaslatát, mely
szerint a számlavezetőtől kérjen ajánlatot banki költségek csökkentése érdekében. Egyúttal
felajánlotta, hogy más bankokat is megkeres ez ügyben.
A Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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95/2013. (IX. 9.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy három pénzintézettől kérjen
ismertetőt a számlavezetési díjakról annak érdekében, hogy a banki költségeiket normális
szinten tudjuk tartani.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: 2013. októberi ülés
5. napirend (jkv-hez mellékelve)
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: írásban kiadtam az előterjesztést, ugyan nem
életszerű, de a közterületi filmforgatást rendelettel kell szabályoznia minden településnek. A
Kormányhivatal fogja a szerződést megkötni filmforgatásra, de az önkormányzatok
jóváhagyása szükséges.
Muskát Zoltán: javasolta, hogy a rendelet 1.§ (1) bekezdése úgy módosuljon, hogy abból
egyértelműen kiderüljön, hogy az ugyancsak módosítani javasolt melléklet díjai vonatkoznak
a településre.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: egyetértett az elhangzottakkal, és helyben
javaslatot is tett a módosításokra.
A Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal megalkotta
8/2013. (IX.9.) önkormányzati rendeltét az önkormányzat
tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú
hasznosításáról
6. napirend (jkv-hez mellékelve)
Martényi János: korábban már tájékoztattam a testületet, hogy elvállaltuk a horvát határnál
több kilométer hosszan a fák kivágását. Közel két hét után jelentkezett a Duna-Dráva Nemzeti
Part, hogy övék a terület és igényt tartanak a fára. Addig 466 eFt-ot használtunk fel az
üzemanyagra, munkadíjra és egyéb költségekre. Most folynak a tárgyalások az ügy
megoldásáról.
Csomor Tibor: pályáztunk a Belügyminisztériumhoz térfigyelő rendszerre, kérdése, hogy áll e
pályázat? Hogyan áll a LED-es közvilágítás?
Martényi János: a BM-es pályázat nem nyert, ezért a 42/2013-as testületi határozat alapján 1,8
millió forint értékben elkezdtük a Multi Alarm Zrt-vel három helyen a kamerák kiépítését. A
LED-es közvilágítással kapcsolatban arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a fejlesztési hitel
felvételéhez minden anyagot átadtunk a Globál Zöldenergia Kft-nek a hitel benyújtása
céljából. Ha megkapjuk, kb. három hét alatt elkészülhet településünkön a LED-es
közvilágítás.
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Több hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
96/2013. (IX. 9.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehatásáról, a
polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót jóváhagyja.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: a Szende ügyvédi iroda megkeresett, hogy a
Nonprofit Kft. ügyében az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről szóló törvény szerint még egy határozatot kellene hozni. Az új
egyesülési törvény alapján nem történt meg a Nonprofit Kft. alapító okiratának
felülvizsgálata, most ennek teszünk eleget. A határozat szövege az alábbi lenne: Kölked
Község Képviselő-testülete a Kölkedi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. létesítő
okiratának az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelő
módosítását jóváhagyja.
A Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
97/2013. (IX. 9.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete a Kölkedi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. létesítő
okiratának az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelő
módosítását jóváhagyja.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: 2013. szeptember 20.
7. napirend Képviselői interpellációk
Muskát Zoltán: kérdése, hogy hogy lesz megközelíthető a hivatal előtti parkoló? Hogyan és
hová fog elfolyni a víz a hivatal, a bolt és azok környékről? Félő, hogy az összes víz
Katzenbergerék pincéjébe fog befolyni.
Martényi János: az építésvezető garantálta, hogy a burkolatot újra fogják rakni, a burkolt rész
és a járda között lesz vízelvezetés. Ahol gondok vannak a hidakkal, ott fel fogják szedni és
kicserélik.
Muskát Zoltán: mi lesz a Fehér Gólya Múzeumnál a táblával? Le kell szedni, mert ott áll a
lakóépület ablaka előtt. Az orvosi rendelőnél nem történt meg az ajtó hangszigetelése és ez
kellemetlen a betegeknek. Mielőbb meg kell oldani. Ugyancsak nincs normális tábla az orvosi
rendelőn.
Martényi János: válasza, hogy harminc napon belül megoldják e problémákat.
Kiss Balázs: az útépítés miatt csőtörés volt, kár keletkezett a házuk lábazatában.
Martényi János: megkeresi a kivitelező céget, van felelősségbiztosításuk és a bejelentés
alapján eljárnak.
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Csomor Tibor: kérése, hogy a futballpálya bejáratát is javíttassuk meg a kivitelezővel.
Martényi János: megígérte a cég, hogy az épületig megszórják kaviccsal az utat.
Kiss Balázs: a Rákóczi u. 11. számú ház előtt megszüntettek egy közvilágítást, a LED-es
hálózat kiépítésekor oda kell figyelni, hogy a jelzett villanyoszlopra kerüljön vissza lámpatest.
Martényi János: ismerteti a testülettel a Mohácsra járó tanulók szüleinek kérését. Azzal, hogy
nem Kölkedre járatják a gyermekeiket, a kölkedi iskola kb. egy millió forint normatívát
veszít. Ezen túl az lenne a kérésük, hogy minden iskolanap a falugondnoki busz szedje össze a
gyerekeket, szállítsa őket Mohácsra, majd délután minden gyermeket szállítson hazáig.
Muskát Zoltán: a Baptista Szeretetszolgálat szerződésben vállalta, hogy biztosítja a vallási és
világnézeti szabadságot az intézményekben. Ezt kezdettől fogva meg is valósítja. A Pannon
Volán jogosult a rendszeres szállításra, az önkormányzat ezt törvényes keretek között nem
teheti meg. Speciális felszerelést igényelne a tanutók szállítása, amihez a személyi feltétel
sem adott. Ezen racionális okok miatt nem támogatja a kérést.
Kiss Balázs: kéri a polgármestert, hogy tárgyaljon Mohács várossal, hátha velük meg lehetne
oldani e négy gyermek Mohácsra történő szállítását. Nyilván erre csak az út felújítás
befejezését követően kerülhet sor.
Martényi János: felveszi a kapcsolatot Mohács várossal. Tájékoztatja még a testületet, hogy új
fákat ültetnek a felújított Mohács-Kölked közötti út mentén. A kivágott fák gyökereit átadták
az önkormányzatnak, meghirdetjük a lakosság körében és kioszthatnánk a tél előtt.

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

Kmft.

Martényi János
polgármester

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző

Kiss Balázs
jkv. hitelesítő

Muskát Zoltán
jkv. hitelesítő
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