Kölked Község Képviselő-testülete
4/2013.
Jegyzőkönyv
Készült: 2013. április 29-én 16.00 órakor Kölked Község Képviselő-testülete nyilvános
ülésén, a Hivatal tanácstermében
Jelen vannak: Martényi János polgármester, Csomor Tibor, Gerber Csaba, Muskát Zoltán,
Németh Zoltán képviselők.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző, Varga Veronika kirendeltség-vezető, az 2.
napirendnél Fehér László intézményvezető, a 3. és 4. napirendi pontoknál Schauer Antal
pénzügyi főmunkatárs, tanácskozási joggal meghívottak.
Igazoltan távol: Kiss Balázs alpolgármester és 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.
Előterjeszti a polgármester a napirendet. Zárt ülésen javasolja tárgyalni az átmeneti segély
kérelmeket, melyet a Testület egyhangúlag elfogadott.
Martényi János: mivel Fehér László intézményvezető úr személyesen részt vesz a tárgyaláson,
a rá való tekintettel javasolja a 4. napirendi pontot 2. napirendi pontként tárgyalni.
A napirendet a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadott el:
Napirend
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott
hatáskörben hozott döntésekről.
Előadó: Martényi János polgármester
2.) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi tevékenységéről
Előadó: Fehér László intézményvezető
3.) Beszámoló az első negyedéves gazdálkodásról
Előadó: Martényi János polgármester
4.) Előterjesztés a 2014. évi költségvetési koncepcióról
Előadó: Martényi János polgármester
5.) Egyebek
a) Kölked településre zsebkalauz készíttetése
Előadó: Martényi János polgármester
b) Falunap előkészítése
Előadó: Martényi János polgármester
6.) Képviselői interpellációk

1. napirend (jkv-hez mellékelve)
Martényi János: minden képviselő megkapta az írásos beszámolót, amennyiben kérdés,
hozzászólás van, várja.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
53/2013. (IV.29.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehatásáról, a
polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót jóváhagyja.
2. napirend (jkv-hez mellékelve)
Fehér László intézményvezető: röviden ismerteti és összefoglalja az írásos anyagot.
Tájékoztatja a testületet, hogy 2013-ban a gyermekjóléttel foglalkozó kollégájának
személyében minőségi változás történt, a továbbiakban Vajda Veronika fogja ezeket a
feladatokat ellátni. A kölkedi általános iskola 7-8 osztályos tanulói körében kérdőíves
felmérést végeztek. A jövőben is támogatni fogja, hogy egy gyermek kiemelésével
statuáljanak példát, azt reméli, hogy ennek visszatartó ereje lesz. A gyermekek körében
megjelent a „fű” nevezetű drog használata. A körzeti megbízottal együtt meg fognak jelenni a
helyi rendelet alapján és az este 9 óra után utcán tartózkodó gyermek esetében el fognak járni.
Terveik között szerepel, hogy mind az óvodában, mind az iskolában programokat
szervezzenek, a gyermekek és szülők mentális helyzetének javítása érdekében. Az idei évben
60 gyermeket tudnak nyertes pályázatuk alapján elvinni Fonyódligetre nyaralni.
Együttműködési megállapodás kötését tervezik a Mohácsi Járási Hivatal vezetőjével, mely
lehetővé tenné, hogy a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársain keresztül is
tudjanak az ügyfelek járási ügyeket intézni.
Muskát Zoltán: a tavalyelőtti beszámolóhoz viszonyítja a jelenlegi beszámolót. Az derül ki
számára, hogy nem olyan súlyosak a problémák. Pozitívumként említi, hogy családon belüli
bántalmazásról nincs tudomás. Tendenciaként nem jellemzők a jövedelmi problémák.
Szerinte a családsegítő munkatársának köszönhetően testhezállóbb beszámolót kaphattunk.
Nem megnyugtató a kép, a drogozás ügyében javasolja a rendőrkapitánysággal való
együttműködést.
Fehér László intézményvezető: úgy gondolja, drogozás ügyben már most sokkal rosszabb a
helyzet, mint egy éve. Az ezzel kapcsolatos eljárással is problémák vannak. Túl nagy az
esetszám, a rendőrség sem tud minden esetet kivizsgálni. Sok esetben az ügyészség
vádemelés elhalasztásával sújtja a jogsértőt. Bizonyos esetekben pedig még ügyészi szakaszba
sem jutnak el az ügyek. Prevencióval kellene foglalkozni, de az akkreditációs rendszerbe nem
mindenki kerülhet be. Kölkeden a gyerekek a kérdőíven 16 féle drogot tudtak felsorolni.
Ezzel sokkal komolyabban kell foglalkozni, mint gondolják. A prevencióval nem lehet
felhagyni.
Martényi János: örül az írásos anyagnak. Nagy problémája, hogy amíg keményen fel nem
lépünk, nem történik semmi. Nem véletlenül volt a megbeszélés a rendőrséggel, iskolával,
családsegítővel. Véleménye, hogy amíg nem emelnek ki valakit, nem lesz rend. A tárgyaláson

megígérte, mindent megtesz annak érdekében, hogy rend legyen. Azt kéri, segítsenek
egymásnak.
Fehér László intézményvezető: a szolgálat munkatársainak csak javaslattételi joga van, most
még nehezebb helyzetben vannak, hogy a járási hivatal átvette a gyámhatósági jogkört a
jegyzőtől. Ismerteti az ideiglenes hatályú elhelyezés menetét és hatását. A nevelőszülői
hálózatot tartja jó megoldásnak, nem az intézményi elhelyezést. Kiemeli, hogy minél
korábban el kell kezdeni a gondozást.
Németh Zoltán: úgy látja eszközhiányos a szolgálat működése. Kérdése, hogy nincs-e
valamilyen fórum, ahol teret lehetne adni ezeknek a dolgoknak?
Fehér László intézményvezető: társulási formában látják el a feladatokat. Fontosabb, hogy a
jelzőrendszer tagjai hogyan látják el a feladatukat. Fontos az iskola, óvoda, háziorvos,
védőnő, önkormányzati dolgozók munkája, hiszen napi jelenlétük nem megoldható. Fontos a
gyerekekkel kialakítani a megfelelő kapcsolatot, bizalmat, amit a szülőkkel egyébként sokkal
nehezebb, így ezt kell erősíteni.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
54/2013. (IV.29.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete a Mohácsi Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.
3. napirend (jkv-hez mellékelve)
Martényi János: a PÜB tárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Muskát Zoltán: a kiadott anyag számára csak azért elfogadható, mert azt Schauer Antal írta.
Részben tetszőlegesen összeállított kiadás-bevételt tartalmaz a beszámoló. Hiányolta a
szokásos gördülő táblákat, amikből viszonylag pontosan tudjuk az állásukat, mi mit tartalmaz.
Ezt jelenleg ténylegesen nem tudjuk, mert vannak még csúszó tételek. Előző testületi ülésen
elmondták, hogy legyen segítsége a gazdálkodási főmunkatársnak, mert kell.
Martényi János: reméli, hogy az említett problémák a féléves beszámolónál már ki lesznek
küszöbölve.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 4 igen és 1 tartózkodás (Muskát Zoltán) mellett az alábbi határozatot
hozta:
55/2013. (IV.29.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete az első negyedéves gazdálkodásról szóló beszámolót
jóváhagyta.

4. napirend (jkv-hez mellékelve)
Martényi János: röviden elmondja, hogy a koncepció jogszabályi előírásra került tárgyalásra,
amint esedékes lesz, aktualizálására fog sor kerülni.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
56/2013. (IV.29.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési koncepciót elfogadta.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: értelem szerint

5. napirend
a)
Martényi János: bemutatja milyen formátumban készülhetne el a zsebatlasz. 500 darab esetén
400 Ft/db áron tudnánk megrendelni. A Gólya Múzeumnak átadva, ha nullszaldósan is
adnánk tovább, öregbíthetnénk Kölked hírnevét. Most jutott eszébe az ötlet, hogy esetleg a
közös önkormányzati hivatal kérhetne árajánlatot, hátha olcsóbban megkapnánk.
Foglalkozzunk vele?
Csomor Tibor: igen, kérdezzük meg így is az árat. Egy könyv ára 4-6 ezer forint között
mozog, ehhez viszonyítva drágának találja.

b)
Martényi János: a Falunap időpontja 2013. július 13. lenne. A sátor, színpad, söntés már
megvan. A műsorok szervezése folyamatban van. Lehetőség van pályázni a rendezvényre, de
csak az alapítványon keresztül, ezt már megbeszélte az illetékes vezetővel. Ha sikerülne 300
ezer forintot nyerni, a szponzori hozzájárulásokat figyelembe véve, alig pár száz ezer
forintunkba kerülne.
Késics János: Márióval sikerült felvenni a kapcsolatot? Változtatnának a Falunapkor tartandó
rendezvényük nevén: Cserepes Pacal Fesztivál.
Martényi János: igen, de nem volt jó neki az időpont. Postás Józsi, V-Zoy és a Tesók azok,
akikkel tárgyalunk.
Muskát Zoltán: következő alkalomra Késics János hozza el a programjukat és benne leszünk.
Martényi János: egyet kérünk akkor, a májusi testületi ülésre dolgozza ki a horvát nemzetiségi
önkormányzat a programok és kalkuláljanak, hogy mi mennyibe kerül. Ismerteti az időszakos
villamos-biztonságtechnikai felülvizsgálat árajánlatát. Tájékoztatja a testületet, hogy a PÜB
tárgyalta és elfogadásra javasolta.

Muskát Zoltán: rendelje meg a Nonprofit Kft., legyen kiadásunk, náluk van az intézmények
fenntartása.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot a következő tartalommal: Kölked Község Képviselő-testülete a megbízza a
Nonprofit Kft-t, hogy a Kölked Község Önkormányzata által üzemeltetett létesítmények
időszakos villamos-biztonságtechnikai felülvizsgálatát végeztesse el.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
57/2013. (IV.29.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete a megbízza a Nonprofit Kft-t, hogy a Kölked Község
Önkormányzata által üzemeltetett létesítmények időszakos villamos-biztonságtechnikai
felülvizsgálatát végeztesse el.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: 2013. május 31.
Martényi János: ismereti a testülettel, hogy a SEBAJ Egyesület a támogatásukat kéri. Az
egyesület a gyermekjóléti szolgálat mellett működik, szerepelt vállal abban, hogy a hátrányos
helyzetben és a gyermekjóléti szolgálatnál gondozásban lévő gyermekek nyári táborokba
juthassanak el. Javasolja 25.000 Ft-tal támogatni az egyesület működését.
Muskát Zoltán: 25.000 Ft támogatást javasol.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot az alábbi formában: Kölked Község Képviselő-testülete 25.000,- Ft-tal támogatja a
mohácsi Segítő Barátok Egyesületet. A polgármester gondoskodjon az összeg kifizetéséről.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
58/2013. (IV.29.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete 25.000,- Ft-tal támogatja a mohácsi Segítő Barátok
Egyesületet. A polgármester gondoskodjon az összeg kifizetéséről.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: 2013. május 31.
Martényi János: a következő témakör anyagát nem küldte ki, mert fel van háborodva. Végzést
kapott kötelezéssel a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól a sziréna
karbantartása kapcsán. Megjegyzi, ez nem az önkormányzat tulajdona. A sziréna működik,
tavaly tesztelték. Kérni fogja a sziréna tulajdonjogát és karbantartási kötelezettségét tisztázni.
Muskát Zoltán: a polgármester kérje a jogszabályi alapot megjelölni.
Martényi János: ma délelőtt mérték fel és délután kapta meg az árajánlatot. Ezt kapták meg a
képviselők is.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

59/2013. (IV.29.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz Kölked
községben térfigyelő rendszer kiépítésére.
A pályázat megvalósításának helyszíne: 7717 Kölked település
A projekt megnevezése: térfigyelő rendszer kiépítése
A tervezett beruházás bekerülési költsége:
Nettó: 6.297.209,- Ft
ÁFA: 1.700.247,- Ft
Bruttó ár: 7.997.456,- Ft
Az igényelt támogatás összege: 7.197.710,- Ft
Önkormányzati saját erő: 799.746,- Ft
Az önkormányzat vállalja, hogy nyertes pályázat esetén négy hónapon keresztül egy fő
közmunkást foglalkoztat.
Kölked Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás elnyerése esetén
az önkormányzati saját forrást 2013. évi költségvetésében elkülöníti.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: 2013. május
Martényi János: a könyvtáros-művelődésszervező Schmidt-Kovács Diána munkaviszonyának
megszüntetését kérte. A Csorba Győző Megyei Könyvtár alkalmazásába áll könyvtárosi
szakreferensként. Az új alkalmazott foglalkoztatási idejébe a művelődésszervezői feladatok
ellátása.
Muskát Zoltán: azért még kéri, kérdezzünk rá, miért nem jelezte, mikor pályázott az állásra.
Martényi János: tájékoztatja a testületet, hogy az Ökumenikus Segélyszervezettől május 27-én
újabb adományt kapunk 860 kg élelmiszer formájában. Siklósi Tibor 7717 Kölked, Nagy
Lajos utca 9/a. szám alatti lakos kártérítési igényét ismerteti. Nem tartja megalapozottnak a
kérelmet.
Muskát Zoltán: akkor még életben volt önkormányzati rendeletünk, mely az említett
problémát szabályozta. Ő sem ért egyet a kártérítési igénnyel.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot az alábbi formában: Kölked Község Képviselő-testülete elutasítja Siklósi Tibor
7717 Kölked, Nagy L. u. 9/A. szám alatti lakos kártérítési igényét. A polgármester
gondoskodjon a döntés közléséről.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
60/2013. (IV.29.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete elutasítja Siklósi Tibor 7717 Kölked, Nagy L. u. 9/A.
szám alatti lakos kártérítési igényét. A polgármester gondoskodjon a döntés közléséről.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: 2013. május 31.

6.) Interpellációk
Muskát Zoltán: kérése, hogy az ebek pótoltásának időpontja legalább 18.00-ig tartson. Aki
dolgozik, nem biztos, hogy előbbi időpontra is hazaér. A holnappal kapcsolatosan kéri, hogy a
„Szolgáltatói hírek”-ben is legyen fent a szemétszállítással, valamint a gázellátással
kapcsolatos plakát, valamint, a Google Maps alkalmazás Kölked térképének linkjét és a közös
önkormányzati hivatal társtelepüléseinek honlapját is linkeljük fel. Szúnyogirtást javasol még
az ünnep előtt. A Falunap előtt meg kellene oldani a kátyúzást, mert rossz állapotban vannak
az útjaink.
Martényi János: amit az Árpád utcában csinálnak a vállalkozók, az felháborító.
Muskát Zoltán: más területekre is gondolt, mint például a Petőfi és Kossuth Lajos utcákra.
Csomor Tibor: az Árpád utcában 3-4 vállalkozó van egymás mellett, ott nem lehet csinálni
semmit.
Martényi János: a szúnyogirtással kapcsolatban említi, hogy a hetekben e témában kért tőlünk
adatot a katasztrófavédelem. 2006-tól a jelenlegi állapotig kellett megadni, hogy hányszor és
mekkora területen végeztük.
Muskát Zoltán: a volt bölcsőde hátsó részénél lévő járdaszakaszt kéri rendbe tenni. Az orvosi
rendelőnél probléma, hogy az ajtón alul hézag van, valamint az ajtón áthallatszik minden bent
zajló beszélgetés. Kérése, hogy hangszigetelő anyaggal legyen burkolva az ajtó, esetleg egy
hangszigetelt ajtó legyen berakva és „Orvosi rendelő” táblát rakjunk ki.
Martényi János: az orvosi rendelő 1,5 méter magasságig le lett csempézve.
Késics János: május 1-re le lesz nyírva a fű az iskolával szembeni parkban?
Martényi János: már kiadta ezt a munkát a tanyagondnoknak. A fűnyírással kapcsolatban
mércét kéne húzni az árakkal kapcsolatban.
Gerber Csaba: javasolja az árak mérséklését x méter fölött, progresszív módon.
Martényi János: májusi testületi ülés elé terjesszük a javaslatunkat.
Csomor Tibor: a szeméttelep után mi kaszáltatunk? Erdőfűn hogy zajlik a szemétszállítás?
Martényi János: igen, a szeméttelepnél mi kaszáltatunk. Erdőfűről jelzés alapján szállítják el a
szemetet. Szerdán szólt az hulladékszállítást végző cég képviselőjének, elviszik a szemetet, de
holnap újra rákérdez. Erdőfűn elkezdték a fű nyírását a kastély körül.
Csomor Tibor: azon a területen ki kellene jelölni a kivágandó fákat, ebben szívesen segít, így
csúnya a környezet. A jövő hét elején segítsége kér a nád elszállításához. Az iskola mögötti
szemetet összeszedték a tanulók az akció keretében? Kérdése, hogy nincs-e sorompónk, kárt
okoztak a focipályán.
Martényi János: a nádelszállítás megszervezésében boldogan segít, nem jelent gondot. A
tanulók a főutcán jártak, nem hiszi, hogy az iskola mögül összeszedték a szemetet. Utánajár a
sorompónak, a szeméttelepről elvileg kell lennie.

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

Kmft.

Martényi János
polgármester

Csomor Tibor
jkv. hitelesítő

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző

Gerber Csaba
jkv. hitelesítő

