
Kölked Község Képviselő-testülete 

 

1/2013. 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: 2013. január 21-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén, a Polgármesteri 

Hivatal tanácstermében 

 

Jelen vannak: Martényi János polgármester, Kiss Balázs alpolgármester, Csomor Tibor, 

Gerber Csaba, Muskát Zoltán, Müller Andrásné, Németh Zoltán képviselők. 

Erdei Katalin jegyző, Schauer Antal pénzügyi főmunkatárs, a 2. napirendnél Majoros Lajos 

iskolaigazgató és Muskát Klára ifjúságvédelmi felelős, tanácskozási joggal meghívottak. 

 

Martényi János: köszönti a Képviselő-testület tagjait és a tanácskozási joggal meghívottakat. 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítésére Csomor 

Tibor és Muskát Zoltán képviselőket kéri fel, melyet a testület egyhangúlag elfogadott. 

Előterjeszti a polgármester a napirendet. A meghívón szereplőkön kívül javasolja felvenni a 

2012. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását. Zárt ülésen javasolja tárgyalni az 

átmeneti segély kérelmeket, valamint a Gemenc Zrt. által adott 10 m
3
 tűzifa elosztását, melyet 

a Testület egyhangúlag elfogadott. 

 

Muskát Zoltán: benyújtott egy rendelet-tervezetet, javasolja ezt is felvenni napirendre. E 

rendelet pótolná a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendeletet, melyet hatályon 

kívül kellett helyezni. 

 

Martényi János: a képviselők nem kapták meg az anyagot, ezért a februári ülésen javasolja 

tárgyalni. A javaslatot a Testület elfogadta. 

 

A napirendet a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadott el:  

 

Napirend 

 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozok végrehajtásáról és a polgármesteri hatáskörben 

hozott döntésekről. 

Előadó: Martényi János polgármester 

 

2.) A KISZI-Kölkedi Általános Iskola és Óvoda tájékoztatója a gyermekek magatartási 

problémáiról, annak kezeléséről 

Előadó: Majoros Lajos igazgató 

 

3.) A Képviselő-testület gazdasági programjának, fejlesztési koncepciójának felülvizsgálata, 

2013. évi fejlesztési feladatok meghatározása 

Előadó: Martényi János polgármester 

 

4.) Beszámoló a belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetéséről  

Előadó: Erdei Katalin jegyző 

 

5.) Beszámoló a polgármester MTKT-ban végzett munkájáról 

Előadó: Martényi János polgármester 

 



6.) Előterjesztés a Képviselők részéről elhangzott javaslatokról és felvetésekről 

Előadó: Martényi János polgármester 

 

7.) A települési szilárdhulladék közszolgáltatás közbeszerzési eljárás feltételeinek 

meghatározása 

Előadó: Martényi János polgármester 

 

8.) Előterjesztés Kölked Község Polgármesteri Hivatala megszüntetéséről, megszüntető okirat 

jóváhagyása 

Előadó: Erdei Katalin jegyző 

 

9.) Előterjesztés a 2012. évi költségvetésről szóló rendelet módosítására 

Előadó: Martényi János 

 

10.) Közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó előterjesztések véleményezése 

(megállapodás, SZMSZ, ügyrend, alapító okirat, költségvetés) 

Előadó: Martényi János polgármester 

 

11.) Képviselői interpellációk 

 

 

 

1. napirend (jkv-hez mellékelve) 

 

 

Martényi János: kiegészíti előterjesztését. Tájékoztatja a Testületet, hogy az Ökumenikus 

segélyszervezet 8 mázsa élelmiszert adományozott, 100 családnak tudtunk csomagot osztani. 

A csomagban főleg a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők és más szociális rászorulók 

részesültek.  

 

Muskát Zoltán: kéri az önkormányzat honlapjára feltenni most és a jövőben mindig az 

élelmiszer csomagban részesülő családok névsorát.  

 

Csomor Tibor: az elmúlt ülésen foglalkoztunk a vízdíj támogatási pályázattal. Kérdése, hogy 

mit tudunk most erről. 

 

Erdei Katalin: a decemberi ülésen hozott határozatot megküldtük a Mohács-Víz Kft. 

ügyvezetőjének azzal, hogy készítsen újabb számítást, mely alátámasztja a vízdíj nagyságát, 

illetve támogatási kérelmet. Semmiféle válasz nem érkezett. 

 

Muskát Zoltán: a közbeszerzési eljárás lezárásáig ne az önkormányzat fizesse a 

szemétszállítást. A Hírmondóban jelentessük meg, hogy a számlázás csúszni fog, kb. 4 hónap 

díj lesz egyszerre. 

 

Martényi János: összefoglalja a hozzászólásokat. Javasolja a lejárt idejű határozatokról, a 

polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadását. A 

határozati javaslatot ki kell egészíteni azzal, hogy a Hírmondóban tájékoztassuk a lakosságot, 

hogy csúszni fog a települési szilárd hulladék begyűjtésének és elszállításának számlázása. 

 

 

 

 



A Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

1/2013. (I.21.) számú határozat 
a) Kölked Község Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a 

polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadta. 

 

b) A Képviselő-testület szükségesnek tartja a Hírmondóban közzé tenni, hogy a települési 

szilárd hulladék begyűjtésének, elszállításának számlázása csúszni fog, a lakosság egyszerre 

négy hónap számláját kapja meg. 

Felelős: Martényi János polgármester 

Határidő: 2013. január 31. 

 

 

2. napirend 

 

 

Martényi János: kéri a képviselőket, hogy az iskola jelenlévő képviselőihez tegyék fel 

kérdéseiket a gyermekek magatartási problémáival kapcsolatban, valamint mondják el 

véleményüket. 

 

Müller Andrásné: a házirendet kellene szigorítani, mert véleménye szerint komoly gondok 

vannak a tanulók magatartásával. Tudomása szerint az intézmény zárva van, mégis több 

gyermek elhagyja a tanítási idő alatt az intézményt. Több tanuló egyszerűen engedély nélkül 

hazamegy az iskolából.  

 

Muskát Zoltán: az Alkotmánybíróság döntése miatt hatályon kívül kellett helyezni a tiltott, 

közösségellenes magatartásokról szóló rendeletet. A rendeletben a szankció közigazgatási 

bírság volt, és ennek komoly visszatartó ereje volt. Éjjel 2-3 óráig tartózkodnak általános 

iskolás gyermekek az utcán, és nem hiányoznak otthon. Ezért lett volna fontos a mai ülésen az 

általa javasolt rendelet elfogadása, fenyegetés lehetne az érintett szülőknek. 

 

Kiss Balázs: a szülőktől hallja, hogy a nagyobb tanulók zaklatják a kisebbeket. Ha ez igaz, azt 

komoly problémának tartja. Hallott uzsonna elvételekről is, de nem győződött meg arról, hogy 

ez valós vagy csak szóbeszéd. 

 

Müller Andrásné: félő, hogy elviszik a gyermekeket a mohácsi iskolákba, ha nem javul 

jelentősen a fegyelem. Ott sok tantárgynál pluszt kapnak a tanulók. 

 

Martényi János: az elmúlt hét végén nagy randalírozás volt a faluban, különösen a védőnői 

szolgálat és a nemzetiségi ház udvarán. Az is kiderült, hogy mind általános iskolás tanulók 

voltak. Amikor megzavarták őket, az új játszótér házikóiban bújtak el a gyerekek. Tudjuk név 

szerint, hogy kik voltak ezek a tanulók. 

 

Majoros Lajos iskolaigazgató: nincs portás az iskolában, ezért tanítási idő alatt is nyitva van 

az iskola. Valóban többször előfordult, hogy 2-3 óra után hazamennek a gyerekek és ezt nem 

tudják semmilyen eszközzel megakadályozni. A házirendben lehet szigorúbb szabályokat 

előírni, de ezt nem akadályozza meg a problémákat. Legnagyobb gond, hogy nincs semmilyen 

eszköz az iskola kezében, hogy fellépjen e jelenségek ellen. Testi fenyítést nem lehet 

alkalmazni, több szülő nem is megy be az iskolába, ha behívatják őket. Tele a napló 

osztályfőnökivel, de ez nem érdekli a szülőket. Ha órát látogat, mindig rend van az 

osztályban. A védelembe vétel sem segít, a családsegítő szolgálat munkatársai elbeszélgetnek 

a szülőkkel, a tanulókkal, elmondják véleményüket, de nem hoz eredményt. 



 

Müller Andrásné: véleménye szerint az hozna eredményt, ha az intézménynek a szülőkkel 

rendszeresebb lenne a kapcsolata. 

 

Kiss Balázs: ha a szülők nem mennek be az iskolába, hívja be őket a hivatal, hátha ez segítség 

lenne. Azt is hallani lehet, hogy nagyon durvák a gyerekek. 

 

Muskát Klára ifjúságvédelmi felelős: a hiányzás a legnagyobb probléma, ez pedig a szülők 

hibája. Gond a tanulási érdektelenség is, és a szülők nem tesznek semmit. Az iskolában a 

tanulók többször megtagadják a feladat elvégzését. Több tanuló nem hajlandó a szünetben 

kimenni. Probléma az is, hogy kommunikációs gondokkal küzdenek a gyerekek. Labilis sok 

gyerek idegzete, produkálják magukat az iskolában. A középfokú iskolákban még nagyobb a 

probléma, ott sokszor kerül sor rendőri beavatkozásra is. 36 intézkedés volt, például intő, 

osztályfőnöki, stb. A szülőket kellene felelősségre vonni. Gyógypedagógusként felajánlotta a 

segítségét a szülőknek, de nem kérnek belőle. Véleménye szerint a nevelési tanácsadó éri el a 

legtöbb eredményt. 

 

Csomor Tibor: a problémás gyermekek szüleinél kellene kezdenünk, tájékoztatni őket, hogy 

milyen következmények lesznek, illetve lehetnek.  

 

Muskát Zoltán: a hozzászólásokból is látszik, hogy mégiscsak vannak problémák az 

iskolában. A pedagógusok tartassák be a szabályokat, a házirendet, az illetékesek pl. 

közmunka felvételnél vizsgálják, hogy az érintett család megfelelően neveli-e gyermekét. A 

mi felelősségünk is lesz, ha később a gyerekek agresszívvá válnak. Ha szükséges, rendőri 

segítséget is lehet kérni, annak érdekében, hogy megállítsuk e negatív folyamatot. A 

határozatba konkrétan meg kellene fogalmaznunk, hogy a problémák megoldására mit tesz az 

önkormányzat, illetve a hivatal. 

 

Martényi János: összefoglalja a hozzászólásokat, és előterjeszti a határozati javaslatot. A 

tájékoztató tudomásul vétele, a Képviselő-testület szükségesnek tartja a problémás gyermekek 

szüleinek tájékoztatását arról, hogy milyen következményei, szankciói lesznek, ha nem 

gondoskodnak gyerekeik neveléséről. 

 

A Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

2/2013. (I.21.) számú határozat 
A Képviselő-testület a KISZI-Kölkedi Általános Iskola és Óvoda tájékoztatását a gyermekek 

magatartási problémáiról, annak kezeléséről tudomásul veszi. A Testület szükségesnek tartja a 

problémás gyermekek szüleinek behívását és tájékoztatását arról, hogy milyen 

következményei és szankciói lesznek, ha nem gondoskodnak gyermekeik megfelelő 

neveléséről. 

Felelős: Martényi János polgármester 

Határidő: 2013. február 15.  

 

 

3. napirend (jkv-hez mellékelve) 

 

 

Muskát Zoltán: ÁRT, HÉSZ két éve nem készül el. Amikor még ő volt a polgármester 

ugyanezen problémák voltak, háromszor módosítottak szerződést. Nem kellett volna a Karc-

H10 Kkt. társaságot megbízni a munkával. Probléma az is, hogy nem készült írásos szerződés. 

 



Martényi János: ülést követően megkeresi a tervezőt, hogy január 31-ig kössenek szerződést, 

kötbér kikötésével. Ha nem hajlandó a szerződést megkötni, adja vissza az eddig elkészült 

egyeztető anyagokat. 

 

Csomor Tibor: az erdőfűi kiskastélynak sürgősen funkciót kell keresnünk és ehhez pályázatot 

találnunk. Mindenképpen idegenforgalomhoz kötődő funkciót kellene keresni. Ne várjunk a 

térfigyelő rendszerre, tervezzük a 2013. évi költségvetésben a központi helyeken kamerák 

kihelyezését. 

 

Martényi János: 2013. év fő fejlesztési feladata az iskola felújítása, az egyedi 

szennyvíztisztító rendszer kiépítése és a LED-es közvilágítás megvalósítása. A 2013. évi 

költségvetési koncepcióban is csak ezeket a feladatokat határoztuk meg. Több település 1-1,2 

millió forintból elkészítette kamerák kihelyezését, számítógép rögzíti a felvételeket. 

Határozati javaslatba fentieket javasolja, valamint az ÁRT és HÉSZ felülvizsgálatára 2013. 

január 31-ig a szerződés megkötését, a munka befejezésére legyen 2013. február 28. 

 

Szavazásra bocsátja fenti határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

3/2013. (I.21.) számú határozat 
a) A Képviselő-testület a 2013. év fejlesztési feladatait az alábbiak szerint határozza meg 

- általános iskola és óvoda felújítása pályázat útján 

- egyedi szennyvíztisztító rendszer kiépítése pályázat útján 

- LED-es közvilágítás megvalósítása pályázat útján vagy hitelből. 

 

b) A Képviselő-testület szükségesnek tartja az ÁRT és HÉSZ felülvizsgálatának mielőbbi 

befejezését. A polgármester haladéktalanul kösse meg a Karc-H10 Kkt.-val a szerződést, 

kötbér kikötésével. 

Felelős: Martényi János polgármester 

Határidő: 2013. január 31. a szerződéskötésre 

                2013. február 28. a tervező munka befejezésére 

 

 

4. napirend (jkv-hez mellékelve) 

 

 

Muskát Zoltán: kéri határozatba foglalni a Mohács-Víz Kft.-nek üzemeltetésre átadott 

eszközök leltározását. El kell készíteni mielőbb az ellenőrzési nyomvonal szabályzatot. Már a 

2013. évi költségvetés tárgyalásához ki kell adni az előterjesztéssel együtt a költségvetést 

megalapozó számításokat. 

 

 

Martényi János: az írásban kiadott határozati javaslatot ki kell egészíteni Muskát képviselő úr 

javaslataival. A beszámoló elfogadásán túl szerepeljen 2013. február 28-ig a Mohács-Víz 

Kft.-nél a leltározás elvégzése, valamint az ellenőrzési nyomvonal szabályzat elkészítése. 

Valamint az idei költségvetés tárgyalásához mellékelni kell a költségvetést megalapozó 

számításokat. 

 

A polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

A Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 



4/2013. (I.21.) számú határozat 

a) Kölked Község Képviselő-testülete a belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetéséről 

szóló beszámolót megtárgyalta. 

Felkéri a jegyzőt az alábbi hiányosságok megszüntetésére: 

- a Mohács-Víz Kft-nek üzemeltetésre átadott eszközök leltározása 

- a költségvetési folyamat ellenőrzési nyomvonal-tervezetének elkészítése 

- a költségvetést megalapozó számítások elkészítése  

Felelős: jegyző 

Határidő: a 2013. február 25-iki előterjesztés kiküldése 

 

b) A jegyző gondoskodjon a testületi határozat MTKT belső ellenőrzése részére történő 

megküldéséről. 

Felelős: Erdei Katalin jegyző 

Határidő: 2013. január 31. 

 

 

5. napirend (jkv-hez mellékelve) 

 

 

Martényi János: rövid az előterjesztés, mert a második félévben csak egy ülés volt. 

 

Kiss Balázs: azon az egy ülésen ő vett részt, mert a polgármester továbbképzésen volt. Sok 

napirend volt, de a polgármesterek passzívak voltak, még háromnegyed órát sem tartott a 

társulási ülés. A társulási tanács elnöke felvetette, hogy a járáshoz igazítani (Mohács és Bóly) 

a társulást, de minden jelenlévő Mohács megmaradását támogatta. Kölkedet érintő dolog egy 

volt, a logopédiai társulás megszüntetése. 

 

Muskát Zoltán: a napirenden sok volt, ami érintette volna Kölkedet. Biankó felhatalmazást 

adnak az MTKT elnökének pl. kéményseprési díjról, vízdíj támogatásról, stb. Tájékoztatja a 

vezetőket, hogy tévesen az első félévi beszámolót kapta meg. 

 

Csomor Tibor: kérdése, hogy van értelme a községek esetében az MTKT-nak. 

 

Muskát Zoltán: Mohácsnak biztosan van előnye, az ártárgyalásoknál eredményt érnek el. 

 

Martényi János: változatlan formában szavazásra bocsátja az írásban kiadott határozati 

javaslatot. 

 

A Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

5/2013. (I.21.) számú határozat 
Kölked Község Képviselő-testülete a polgármesternek a Mohácsi Többcélú Kistérségi 

Társulásban végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót jóváhagyta. 

 

 

6. napirend (jkv-hez mellékelve) 

 

 

Csomor Tibor: tudomása szerint a Tojta híd utáni út az önkormányzaté. A híd nagyon 

veszélyes nem csak személygépkocsival, traktorral is járnak rajta. Az arra közlekedők a 

sorompót és tiltó táblákat is leszedik. A traktorok átjárását meg kell tiltani, mert az átjárás 

baleset- és életveszélyes. 

 



Gerber Csaba: kérdése, hogy nem lenne-e érdemes felújítani, ha mindenképpen használják a 

hidat. 

 

Csomor Tibor: milliós nagyságrendű lenne a felújítás, a híd bal oldala teljesen hiányzik. 

 

Muskát Zoltán: keressük meg a földhivatalt, hogy a hidat jegyezzék be az ingatlan-

nyilvántartásba. Biztos benne, hogy a tulajdonos a Magyar Állam lesz és kezelő a nemzeti 

park. Kéri a honlapra feltenni az állati tetemek elszállításához a telefonszámokat, valamint 

azt, hogy a mohácsi hulladéklerakóba Kölkedről mit lehet szállítani és mi ezek díja. A 

beszámolóval kapcsolatban felveti, hogy maradtak el hiányosságok, pl. az orvosi rendelőnél a 

szúnyogháló, az ablakok nyitása, a sterilizálót, ha nem használják, fel kell tenni a padlásra. 

Változatlanul nincs porral oltó a rendelőben, ezt sürgősen pótolni kell. Titz Jenő kérelme sem 

tisztázott, a mai napig nem történt meg a hivatal földhivatali egyeztetése; legalább tartsuk 

tisztán a területet, a sövényt nyírjuk.  

 

Martényi János: drága a telekosztás, nem méretjük ki a területet. 

 

Erdei Katalin: a buszmegálló és környéke rendben tartása önkormányzati feladat. A takarítást 

és a sövény nyírását rendszeresen el kell végeztetnünk. 

 

Martényi János: javasolja az alábbi határozat elfogadását, a Képviselő-testület a képviselők 

részéről elhangzott javaslatokról és felvetésekről szóló előterjesztés jóváhagyását. 

 

A Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

6/2013. (I.21.) számú határozat 
Kölked Község Képviselő-testülete a képviselők részéről elhangzott javaslatokról és 

felvetésekről szóló tájékoztatást tudomásul vette. 

 

 

7. napirend 

 

 

Martényi János: mivel eddig a pályázatíró cégek bonyolították a közbeszerzési eljárást, 

javasolja, bízzunk meg céget a közbeszerzési eljárás kiírásával és lebonyolításával. Kért 

ajánlatot Bankos Zsolt cégétől és a GoodWill Kft.-től is. 394 eFt-ért elvégeznék a 

közbeszerzési eljárás kiírását, szabályzatok készítését, a teljes lebonyolítást. Ma csak arról 

kellene dönteni, hogy a települési szilárd hulladék közszolgáltatást Kölked Község 

Önkormányzata szolgáltatás megrendelésével kívánja-e ellátni (hulladék gyűjtése, szállítása, 

lerakóhelyen elhelyezése). A hulladék kezelése, ártalmatlanítása és hasznosítása a 

közszolgáltatást végző cég szerződése alapján történjen. A szolgáltatás megrendelése 5 évre 

történjen. 

 

A Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

 

 

 

 

 



7/2013. (I.21.) számú határozat 
Kölked Község Képviselő-testülete a települési szilárd hulladék közszolgáltatást szolgáltatás 

megrendelésével kívánja ellátni, mely kiterjed a települési szilárd hulladék gyűjtésére, 

szállítására és lerakóhelyen történő elhelyezésére. A hulladék kezelése, ártalmatlanítása és 

hasznosítása a közszolgáltatást végző cég szerződése alapján történik. 

A közszolgáltatás végzésének várható ideje 2013. márciustól 5 év. 

A Képviselő-testület a DDRF Zrt.-t bízza meg a közbeszerzési eljárás kiírásával, 

lebonyolításával.  

Felelős: Martényi János polgármester 

Határidő: 2013. január 31. 

 

 

 

8. napirend (jkv-hez mellékelve) 

 

 

Muskát Zoltán: a megszüntető okirat 4. pontjába hivatkozzunk az Mötv.-re és ne azt írjuk, 

hogy a közös hivatal hatékonyabban látná el a feladatot. 

 

Martényi János: javasolja az írásban kiadott határozati javaslat elfogadását. 

 

A Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

8/2013. (I.21.) számú határozat 
Kölked Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 11. § 

(1) bekezdés felhatalmazás alapján, valamint az Áht. 11. § rendelkezései és az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 14. § (2)-(3) bekezdése szerinti 

tartalommal az alábbi megszüntető okiratot adja ki. 

  

A költségvetési szerv neve és székhelye: 

Kölked Község Polgármesteri Hivatala 

7717 Kölked, II. Lajos u. 12. 

 

A megszüntető szerv megnevezése és székhelye: 

Kölked Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7717 Kölked, II. Lajos u. 12. 

 

Megszűnés módja: 

Egyesítés összeolvadással 

 

A megszűnés oka: 

Kölked Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával döntött az intézmény 

megszüntetéséről 2013. január 31-i hatállyal. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény változásai indokolták a 

közös önkormányzati hivatal létrehozását. 

 

Közfeladat jövőbeni ellátása: 

A közfeladatot 2013. február 1-től a Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal (7784 Nagynyárád, 

Kossuth L. u. 46.) látja el, Kölked településen a Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége 

működik. 

A kirendeltség székhelye 7717 Kölked, II. Lajos u. 12. 

 

A kölkedi jegyző közszolgálati jogviszonya 2013. január 31-el felmentéssel megszűnik, nyugdíjasnak 

minősül. A közfeladatot ellátó Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. február 1-től 

valamennyi köztisztviselőt tovább foglalkoztat, határozatlan idejű közszolgálati kinevezéssel (egy fő 



pénzügyi főmunkatárs, egy fő igazgatási főmunkatárs, egy fő igazgatási vezető-tanácsos, egy fő 

pénzügyi, adóügyi főelőadó). 

 

Vagyonról szóló rendelkezés: Kölked Község Képviselő-testülete 2013. február 1-től a 

megállapodásnak megfelelően térítésmentesen a Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 

használatába adja a Kölked, II. Lajos u. 12. szám alatti hivatali épületet kirendeltség működtetésére. 

 

Kötelezettségvállalás rendje: 

Kölked Község Polgármesteri Hivatala költségvetési szerv 2013. január 31-ig vállalhat kötelezettséget.  

 

      Megszűnés időpontja: 

      2013. január 31. 

 

 

A jegyző gondoskodjon a megszüntető okiratok Magyar Államkincstár területi igazgatósága részére 

történő megküldéséről, a törzskönyvi nyilvántartásból történő törlése céljából. 

 

Felelős: Erdei Katalin jegyző 

Határidő: 2013. január 24. 

 

 

9. napirend (jkv-hez mellékelve) 

 

 

Schauer Antal: a 2012. év lezárásra került, több helyen jelentős eltérés mutatkozik, ezért 

szükséges a II. pótköltségvetés elfogadása. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal megalkotta 

 

    1/2013. (I.21.) önkormányzati rendeletét a 2012. évi 

költségvetésről szóló rendelet módosításáról. 

 

 

10. napirend (jkv-hez mellékelve) 

 

 

Martényi János: a mai ülés anyagával együtt postáztuk a Nagynyárádon tartandó január 24-i 

ülés előterjesztéseit. Tájékoztatja a Testületet, hogy Nagynyárád és Sátorhely testületei is a 

héten véleményezik az előterjesztéseket. Muskát Zoltán képviselő javaslatait írásban kiadtuk, 

eltérő színnel jelöltük a változásokat. Amennyiben egyetértünk a változásokkal, megküldjük 

az átdolgozott anyagot Nagynyárád körjegyzőjének, hogy juttassa el minden képviselőnek. 

Ezzel a csütörtöki ülés ideje rövidíthető. 

 

Erdei Katalin: az ügyrendet az új munkaköri leírások elkészülte után kellene elfogadni, és az 

SZMSZ függelékeként kezelni. 

 

Muskát Zoltán: novemberben tárgyaltuk az anyagokat, amin akkor változtattunk, sok minden 

visszakerült a megállapodásba. Több helyen szerepel a létszámarányos kifejezés, ezt 

mindenhol lakosságszám arányosra kell javítani. 

 

Schauer Antal: elkészítették a nagynyárádi pénzügyessel a közös hivatal költségvetési 

tervezetét. Az állami normatíva elegendő a bér jellegű kiadásokra, járulékokra, juttatásokra, 



irodaszerre, energiára, stb., tehát csak a dolgozói létszámhoz adott normatívával számoltunk 

és minden önkormányzat maga rendelkezik az egyéb juttatásokkal. 

 

Martényi János: javasolja olyan határozatot hozni, hogy a Képviselő-testület megtárgyalta és 

véleményezte a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodást, a közös 

önkormányzati hivatal alapító okiratát, a szervezeti és működési szabályzatot, a közös hivatal 

költségvetését. A jegyző a javított okiratokat 2013. január 22-én küldje meg Nagynyárád 

körjegyzőjének azzal, hogy a nagynyárádi és sátorhelyi képviselő-testületi tagoknak adja ki 

előzetes tanulmányozásra. 

 

 

A Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

9/2013. (I.21.) számú határozat 
Kölked Község Képviselő-testülete megtárgyalta és véleményezte 

- Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodást 

- a közös önkormányzati hivatal alapító okiratát 

- a szervezeti és működési szabályzatot 

- a közös önkormányzati hivatal költségvetését 

A jegyző a módosított okmányokat 2013. január 22-én e-mail-ben küldje meg Nagynyárád 

körjegyzőjének azzal, hogy adja ki a képviselőknek előzetes tanulmányozásra. 

Felelős: Erdei Katalin jegyző 

Határidő: 2013. január 22. 

 

 

Interpellációk 

 

 

Muskát Zoltán: logopédiai elszámolásnál 2011. évről Lánycsók tartozott 86 ezer forinttal. 

Kérdése, hogy megkaptuk-e ezt a pénzt. Kéri, hogy mielőbb kapja meg a tiszteletdíjról a 

jövedelemigazolást, mert kell a vagyonnyilatkozathoz. 

 

Csomor Tibor: véleménye szerint ne várjunk a térfigyelő rendszerre, oldjuk meg önerőből. 

Biztos benne, hogy csökkenni fog a rongálások száma. 

 

Kiss Balázs: megkereste Balog György a Dankó utcából, hogy szemétszállítási díj fizetési 

hátraléka van. Azt állítja, hogy nem megy be a szemétszállító jármű az utcájukba. 

 

Erdei Katalin: a közüzemi díjhátralékokat 2013. január 1-től a NAV hajtja be, nem az 

önkormányzati adóhatóság. Ha nem megy be a jármű, ez azt jelenti, hogy senki nem rak ki 

szemétgyűjtő edényt. 

 

Kiss Balázs: rezsi fizetésére is lesz lehetőség utalvánnyal. Ha tud részleteket tájékoztatni fogja 

a dolgozókat. 

 

Gerber Csaba: a földbérleti szerződések lejártát figyelni kell. Érdemes ellenőrizni a 

földhivatalban, hogy a használati jogok bejegyzésre kerültek-e. A földjeinket ki kellene 

méretni, lehetőleg egy helyen. Cégünknek is lehet ebből haszna a későbbiek során. 

 

Martényi János: szociális szövetkezeteket terveznek. A földjeink egy részét a Nonprofit Kft.-n 

keresztül is hasznosíthatnánk. Egyetért a képviselői javaslattal, hogy ellenőrizzük a 

szerződéseket a hivatalnál és földhivatalban is. 



 

Gerber Csaba: a nemzeti parkkal is kellene egyeztetni, hogy Erdőfűre jó pályázatot keressünk. 

A községházával szembeni telephelyet kellene szebbé tenni, mert rontja a község képét (pl. 

épületek, kerítés, növények). 

 

 

 

 

 

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

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

Martényi János       Erdei Katalin 

 polgármester             jegyző 

 

 

 

 

 

 

 Csomor Tibor                    Muskát Zoltán 

 jkv. hitelesítő         jkv. hitelesítő 


