Kölked Község Képviselő-testülete
3/2013.
Jegyzőkönyv
Készült: 2013. március 25-én 16.00 órakor Kölked Község Képviselő-testülete nyilvános
ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében
Jelen vannak: Martényi János polgármester, Csomor Tibor, Gerber Csaba, Muskát Zoltán,
képviselők, illetve a 3. napirendi pont tárgyalásától kezdve Müller Andrásné képviselő, az 5.
napirendi pont tárgyalásától kezdve Kiss Balázs alpolgármester.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző, Varga Veronika kirendeltség-vezető, a 2.
napirendi pontnál Schauer Antal pénzügyi főmunkatárs, tanácskozási joggal meghívottak.
Igazoltan távol: Németh Zoltán 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 Muskát Zoltán képviselőket kéri fel, melyet a testület egyhangúlag elfogadott.
A polgármester előterjeszti a napirendet. Zárt ülésen javasolja tárgyalni az átmeneti segély
kérelmeket, melyet a testület egyhangúlag elfogadott.
A napirendet a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott
hatáskörben hozott döntésekről.
Előadó: Martényi János polgármester
2.) Beszámoló a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról, a 2012. évi pénzmaradvány
felosztásáról. Rendelet-tervezet a 2012. évi zárszámadásról
Előadó: Martényi János polgármester
3.) Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet
felülvizsgálatáról
Előadó: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző
4.) A 2013. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
Előadó: Martényi János polgármester
5.) Kölked Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása
Előadó: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző
6.) Egyebek
a) Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal kijelölése Lippó, Bezedek, Ivándárda és Sárok
települések befogadására
Előadó: Martényi János polgármester
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b) Előterjesztés a Mohács-Víz Kft-ben Mohács Város Önkormányzata üzletrészének
megosztásáról, a Kft. társasági szerződésének módosításáról, a Pécsváradi Vízmű Kft. tagjává
váljon a Mohács-Víz Kft-nek, max. 49%-os részesedéssel
Előadó: Martényi János polgármester
c) Térfigyelő kamerák beszerzése az önkormányzat 2013. évi költségvetéséből
Előadó: Martényi János polgármester
7.) Képviselői interpellációk
1. napirend (jkv-hez mellékelve)
Muskát Zoltán: a 27/2013. (II.25.) számú határozat tükrében az iskola épületenergetikai
korszerűsítését a közbeszerzési tervben is fel kellene tüntetni. Az ehhez tett írásbeli javaslatát
fenntartja, már csak azért is, mert a fejlesztési tervben is szerepel ez a tétel.
Martényi János: mivel egy pont nem szerepelt a pályázati kiírásban, az hibás volt, ez alapján
fellebbezést nyújtottunk be.
Csomor Tibor: a februári testületi ülésen a kamera rendszerről is szó volt.
Martényi János: igen, egyebekben szó lesz róla.
Több hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
37/2013. (III.25.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a
polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadta.
2. napirend (jkv-hez mellékelve)
Martényi János: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a
határozati javaslatot. Kérdése, hogy van-e valakinek észrevétele?
Csomor Tibor: a 2/a. melléklet háziorvosi alapellátás 56-os sornál szereplő tételről szeretné
tudni, hogy mit takar? A sportlétesítmények működtetésénél az 55-ös sor tulajdonképpen az
SE rezsije? Ez nagyon sok. Ebben benne van a busz használatához kapcsolódó költség is?
Schauer Antal pénzügyi főmunkatárs: az ÁFA és Szél doktor úr helyettesítési díja – ami havi
500 eFt – teszik ki a háziorvosi ellátásnál szereplő összeget. Az SE-nek ez csak a
rezsiköltsége, nincs benne a busz használatával kapcsolatos kiadás.
Csomor Tibor: a vagyonkimutatásnak mi az alapja?
Schauer Antal pénzügyi főmunkatárs: a könyv szerinti érték.
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Muskát Zoltán: a Papp Sándor-féle számítás az alapja. Csomor Tibor kérdésnek a lényege az,
hogy naprakész-e ennek az értéke. Nyomon követés sincs?
Schauer Antal pénzügyi főmunkatárs: a számviteli törvényben meg van határozva, hogy hány
százalékos eltérés a megengedett, ami alatt nem kell értékelni.
Csomor Tibor: nincs ezzel nagyobb problémája így. Az értékcsökkenés minden évben
jelentkezik?
Schauer Antal pénzügyi főmunkatárs: az értékesítésekkor értékeltetni kell. Igen, az ÉCS
benne van az anyagban is.
Muskát Zoltán: a pénzügyi főmunkatársat kéri, hogy tájékoztassa a testületet, milyen
szaldóval áll az önkormányzat?
Schauer Antal pénzügyi főmunkatárs: negatív szaldón állunk sajnos, habár ez még jobb, mint
az előző évi. Hozzáteszi, hogy ez mind mérlegadat.
Muskát Zoltán: a kérésünk az volt, hogy az erdőfűi iskola eladásából származó 10 millió
forint legyen meg, hogy szükség esetén hozzá lehessen nyúlni (pl. térfigyelő kamerarendszer),
illetve hitelt ne vegyünk fel.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátja a beszámolót a 2012.
évi pénzügyi terv végrehajtásáról, a 2012. évi pénzmaradvány felosztásáról. Javasolja annak
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
38/2013. (III.25.) számú határozat
a) Kölked Község Képviselő-testülete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadta.
b) Kölked Község Képviselő-testülete a 2012. évi pénzmaradványt – mely 2.997.918,- Ft – a
2013. évi költségvetésben fejlesztési céltartalékba teszi.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: értelem szerint
A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal megalkotta
5/2013. (III.25.) önkormányzati rendeletét a 2012. évi
költségvetés végrehajtásáról
3. napirend (jkv-hez mellékelve)
Müller Andrásné képviselő megjelent a testületi ülésen.
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Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: a rendelet-tervezetet ő készítette, mégis átadja a
szót Varga Veronikának, aki Muskát Zoltán módosítási javaslataihoz tenne észrevételt.
Varga Veronika kirendeltség-vezető: a jegyző a módosítási javaslatait az egységes szerkezetű
rendeletbe építette bele, ami megtévesztő lehet. A rendelet megnevezése a kiadott módosítás
szerint helyes. Tájékoztatja a testületet, hogy Muskát Zoltán két módosítási javaslata
jogszabályba ütköző. Az egyik, melyben a rendelet bevezető részében a jogszabályhelyeket
módosítaná. A jogalkotásról szóló törvény kimondja, hogy nem lehet módosítani a rendelet
bevezető részét.
Muskát Zoltán: kifogásolja, hogy a rendeletünk bevezető részében akkor ezek szerint olyan
jogszabályi hivatkozás lesz, amely már nem él.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: elmondja, hogy készít majd egy módosító
javaslatot és ott majd az élő jogszabályokat fogja feltüntetni a bevezető részben.
Varga Veronika kirendeltség-vezető: elmondja, hogy szintén a jogalkotásról szóló törvény
rendelkezéseibe ütközik az, hogy Muskát Zoltán a törvény szövegét ismétli meg módosító
javaslataiban.
Muskát Zoltán: elismeri, hogy valóban a törvény szövegét ismétli, viszont ezt
gondolatébresztő jelleggel tette.
Varga Veronika kirendeltség-vezető: amennyiben a testület elfogadja ezen módosítási
javaslatait, úgy a jegyző átszövegezést fog végezni rajta, hogy megfeleljen a jogszabályi
előírásoknak.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: javasolja, hogy a továbbiakban megismerteti a
testülettel a mind a saját, mind Muskát Zoltán módosítási javaslatait. Új rendeletet javasol
elfogadni, a régit hatályon kívül helyezni.
Több hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet azzal a módosítással, hogy a 6. § (4)
bekezdés szövege: „Az átmeneti segély pénzbeli vagy természetbeni formában is
megítélhető.”, a 6. § (5) bekezdés szövege: „Az átmeneti segélyekről a képviselő-testület
dönt.”, a 6. § (6) bekezdésének szövege: „Az átmeneti segély folyósítása folyószámlára
utalással vagy pénztárból kifizetéssel történhet.”, a 7. § (3) bekezdésének szövege: „A
temetési segély összege 10.000,- Ft.”, a 14. § szövege: „A foglalkoztatást helyettesítő
támogatásnál az Szt. rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a támogatás
megállapításának feltétele a lakókörnyezet rendezettsége. A lakókörnyezet nem rendezett, ha
a helyi közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint azok be nem tartásának
jogkövetkezményeiről szóló 3/2013. (II.25.) önkormányzati rendelet 10. § a)-e) pontjaiban
foglaltak valamelyikével egyező képet mutat.”, továbbá a 26. § (1) bekezdésének szövege: „E
rendelet 2013. árpilis 1-én lép hatályba.”.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal megalkotta
6/2013. (III.25.) önkormányzati rendeletét a szociális
ellátások helyi szabályozásáról
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4. napirend (jkv-hez mellékelve)
Martényi János: ismerteti Muskát Zoltán azon módosítási javaslatát, mely szerint az iskolai
KEOP pályázatot is fel kellene tüntetni a 2013. évi közbeszerzési tervben.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátja Kölked Község
Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervét azzal a módosítással, hogy kerüljön benne
feltüntetésre az iskolai KEOP pályázat. Javasolja annak elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
39/2013. (III.25.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete Kölked Község Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési
tervét jóváhagyta.
5. napirend (jkv-hez mellékelve)
Kiss Balázs képviselő megérkezett a testületi ülésre.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: ismerteti a szabályzat meglétének szükségességét.
Tájékoztatja a testületet Muskát Zoltán módosító javaslatairól.
Kiss Balázs: kérdése, hogy van-e olyan összeg, amit mi tudunk szabályozni?
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: nem, nagy mozgástere nincs az önkormányzatnak,
a törvény kógens.
Csomor Tibor: a szakértő véleményét el kell fogadni az anyag alapján, de mi történik, ha a
bizottságban részt vevő laikusok nem értenek vele egyet?
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: a képviselő-testület határozza meg a
szempontokat, a bizottság csak a tartalmi és formai megfelelőséget vizsgálja.
Muskát Zoltán: a válasz Csomor Tibor kérdésére az, hogy a testület eredménytelennek
nyilváníthatja az eljárás és ebben az esetben újat kell lefolytatni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátja Kölked Község
Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát azzal a módosítással, hogy annak III.2.2.
pontjaként lépjen be a következő cím „III.2.2. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság” és szöveg „A
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság feladata a Bizottság javaslatainak véleményezése”. Javasolja
annak elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
40/2013. (III.25.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete
Szabályzatát jóváhagyta.

Kölked
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Község Önkormányzata

Közbeszerzési

6. napirend (jkv-hez mellékelve)
a)
Martényi János: ismerteti a kormánymegbízott kijelölő döntéseinek tartalmát. Ezek szerint a
február 1-el létrejött Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatolják Bezedek,
Ivándárda, Lippó és Sárok településeket.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: elmondja, hogy ismeri a négy hozzánk csatlakozó
település hivatalának dolgozóit, helyettesített ott. Szeretné, ha 4 ügyintéző és egy
államigazgatási végzettségű kirendeltség-vezető dolgozhatna ennek a négyesnek a
kirendeltségén. Ahhoz azonban ragaszkodik, hogy minden település pénzügyi irányítója
Schauer Antal legyen.
Csomor Tibor: Schauer Antal ezzel plusz munkát vállal, amit honorálni is kell. A felmerülő
plusz költséget ki állja?
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: a közös önkormányzati hivatal fizeti.
Martényi János: ragaszkodik hozzá, hogy a településünk az új helyzetben is önálló legyen.
Muskát Zoltán: attól tart, hogy a mi ellátásunk színvonala fog csökkenni.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: a nyárádi hivatalba újonnan felvett pénzügyes
érdemben tudna Schauer Antalnak segíteni.
Muskát Zoltán: kérdése a jegyzőhöz, hogy mennyi a ráfordított időbeli munkaidőarány az
önkormányzat és a hivatal között?
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: egy kicsi szelete csak a hivatal az
önkormányzathoz képest. A pénzügyi főmunkatársnak Lippón két jó segítsége lenne, nem
lenne gond.

b)
Martényi János: írásban minden képviselő megkapta az anyagot, várja a kérdéseket.
Csomor Tibor: jelzi, hogy ellentmondást észlelt a Mohács-Víz Kft. által küldött anyag
szöveges és határozati javaslat részében.
Muskát Zoltán: egyetért, de ezzel a Mohács-Víz Kft. járna jobban.
Csomor Tibor: kérdése, hogy a közműadót ki fogja megfizetni?
Martényi János: ez egy következő tárgyalás témája, de szerinte a működtető fogja.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátja az írásban kiadott
határozati javaslatot. Javasolja annak elfogadását.
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A Képviselő-testület 5 igen és 1 tartózkodás (Muskát Zoltán) mellett alábbi határozatot hozta:
41/2013. (III.25.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy hozzájárul ahhoz, hogy Mohács Város
Önkormányzata a MOHÁCS-VÍZ Kft.-ben lévő üzletrészét megossza. A továbbiakban
hozzájárul ahhoz, hogy a felosztott üzletrészeket a MOHÁCS-VÍZ Kft.-vel üzemeltetési
szerződést kötni kívánó Pécsváradi Vízmű Kft. szolgáltatási területén, KOMLÓ-VÍZ Kft.
szolgáltatási területén, illetve a TENKESVÍZ Kft. szolgáltatási területén lévő
Önkormányzatok részére Mohács Város Önkormányzata névértéken értékesítse. A Képviselőtestület nyilatkozik, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni.
A Képviselő-testület egyúttal elfogadja a MOHÁCS-VÍZ Kft. társasági szerződésének
mellékelt módosítását is.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az ehhez szükséges okiratokat
aláírja.
A Képviselő-testület elfogadja továbbá azt is, hogy a későbbi időpontban, tárgyalások
eredményeként apport tőke-emelés révén, de maximum 49 %-os részesedést szerezve a
Pécsváradi Vízmű Kft. is tagjává váljék a MOHÁCS-VÍZ Kft.-nek. A tőke-emelés körében az
Önkormányzat előjegyzési jogával nem kíván élni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges tárgyalások lefolytatására, a
szükséges nyilatkozatok megtételére és dokumentumok aláírására, beleértve a cégbírósági
dokumentumokat is.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: érelem szerint

c)
Martényi János: a képviselő-testület az elmúlt ülésen tárgyalt térfigyelő kamerákról az
alábbiakat tudja elmondani. Felvette két céggel is a kapcsolatot, az egyik azóta sem jelzett
érdemben vissza. A Multi Alarm Zrt-től a mai nap folyamán kapott ajánlatot röviden
ismerteti. Tájékoztatja a testületet, hogy március 27-én lesz a LEADER következő vezetőségi
ülése, ahol a 2013. évi pályázatok is téma lesz, s ezek között van olyan, amelyben benne van a
térfigyelő kamera is.
Csomor Tibor: visszatérve az árajánlatra, kérdése, hogy a kamera áthelyezése mibe kerül?
Kiss Balázs: röviden elmondja hogyan működik a rendszer, mely szerinte egyszerű és olcsó.
Optikai kábeles és WIFI-s megoldás is van, így bármelyik kamera bárhová mobilizálható, a
rendszer pedig 16 kameráig bővíthető. A kivitelező nem javasolta a rendszámfelismerő
telepítését, mert nagyon drága és nem lehet másra alkalmazni, mivel csak mindössze két
négyzetméternyi területet pásztáz.
Csomor Tibor: a falu végeire is ki kellene helyezni egyet-egyet. Amennyiben lehetőség lesz
rá, egy kamerát kérnek a sportpályához is kihelyezni.
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Martényi János: a Mohácsi Rendőrkapitányság pályázata miatt most nem tervezett a település
végére kamerákat kihelyezni. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság bruttó 1.800.000,-Ft-ot
javasolt erre a beruházásra az éves karbantartási díjjal együtt. Javasolja erről döntés
meghozatalát.
Több hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
Kölked Község Képviselő-testülete bruttó 1.800.000,-Ft-ot fordít térfigyelő kamerarendszer
kiépítésére és annak 2013. évi karbantartási díjára. Felhatalmazza a polgármestert a Multi
Alarm Zrt-vel történő szerződéskötésre. Javasolja annak elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
42/2013. (III.25.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete bruttó 1.800.000,-Ft-ot fordít térfigyelő kamerarendszer
kiépítésére és annak 2013. évi karbantartási díjára. Felhatalmazza a polgármestert a Multi
Alarm Zrt-vel történő szerződéskötésre.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: értelem szerint
Interpellációk
Muskát Zoltán: kéri, hogy a honlapon a földhasználati bejelentési adatlapot, illetve az
elérhetőségét helyezzük el. Jelzi, hogy szombatonként mozgó húsbolt üzemel a településen.
Megadja az árus mobiltelefonos elérhetőségeit. HIPA, közterület használati díj megfizetésére
kellene kötelezni.
Csomor Tibor: nem ért egyet, a húsbolt hiánypótló szolgáltatást végez. Eddig sem kértünk
senkitől, most tőlük se kérjünk, ha a falusiaknak jó.
Kiss Balázs: egyet ért Csomor Tiborral, mert az árus ezzel helyi üzletnek nem jelent
konkurenciát.
Müller Andrásné: a Petőfi utca 12. és 12/A. szám előtt áll a víz az úton, ami úgy tudja
önkormányzati.
Csomor Tibor: jelzi, hogy kezd a szemét megjelenni, a régi szemétteleptől a Gráf tanya felé,
valamint a kistöltés oldalán is.
Martényi János: a kistöltés rézsűje Hegedűs Sándoré.
Csomor Tibor: javasolja, hogy beszéljünk Hegedűs Sándorral. Ha kell, adjunk embert, de
takarítsuk le a kistöltést, mert potenciális szemétlerakó lesz. Erdőfűn a kastély környékén egy
nagyobb akciót kellene szervezni és a karbantartási, tereprendezési munkákat elvégezni.
Szemétszedést nem csak a főutcán, hanem a mellékutcákban is kellene végezni, mert azok is
nagyon szemetesek, főleg a boltok környékén. A Széchenyi utcában van épületünk és van egy
cégünk is. Mi lenne, ha csinálnánk egy nagybani boltot, alapvető élelmiszerekből és azokat
juttatnánk el alacsonyabb áron a lakossághoz. Ez amolyan „szociális bolt” lenne.
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Martényi János: az ötlet jó, de kivitelezhetetlen. Számolni kell a munkaerő költségeivel, az
áru olcsó beszerzésének nehézségeivel, az épület helyrehozásának költségeivel és az
engedélyekkel járó kiadásokkal.
Kiss Balázs: elsősorban a beszerzésben látja a problémát. Nagyon nagy tételben kellene
vásárolni. Nem tud nagy forgalmat bonyolítani és nagy a fogyasztási idővel járó kockázat.
Megoldható, de kereskedőt be kellene vonni.
Csomor Tibor: a 7 tagúra emelkedett társuláson belül esetleg ki lehetne alakítani valamit.
Kiss Balázs: ki tudna találni erre valamit, elsősorban a koordinációs feladatokat kellene
hangsúlyozni.
Martényi János: a földhivatal a megkeresésére jelezte, hogy a Tojta híd kapcsán megjelölt
mindkét terület a Gemenci Erdő és Vadgazdaság Zrt. tulajdona. Írásban felhívja a céget, hogy
gondoskodjanak a híd önálló helyrajzi számmal történő ellátásáról. Tájékoztatja a testületet,
hogy megkereste a háziorvosi állással kapcsolatban dr. Mohamed. A doktor kevesellte azt az
összeget, amit adni tudunk, azon felül havi 400.000,-Ft-ot kérne. Nem találta szimpatikusnak
azon hozzáállását a doktornak, hogy sem a betegállomány, sem pedig a rendelő nem
érdekelte, csak az anyagiak. A Nonprofit Kft. adójának eltörlése ügyében szeretné a testület
véleményét kikérni.
Csomor Tibor: mielőtt döntünk, nézzük meg mit ír a törvény.
Kiss Balázs: jelzi, hogy a Nyugdíjasklub helyiségét az ott szórakozó fiatalok tönkre teszik.
Martényi János: múlt héten, kedden vett két új zárat és a RNÖ nem kapott kulcsot. Reméli
ezzel elejét veszik a további rongálásoknak.
Kiss Balázs: a Nyugdíjasklubot és az RNÖ-t nem lehet együtt működtetni, de elvenni sem
szabad a helyet a fiataloktól, mert tudja, hogy az kell nekik.

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

Kmft.
Martényi János
polgármester

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző

Muskát Zoltán
jkv. hitelesítő

Csomor Tibor
jkv. hitelesítő
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