Kölked Község Képviselő-testülete
6/2013.
Jegyzőkönyv
Készült: 2013. május 27-én 16.15 órakor Kölked Község Képviselő-testülete nyilvános
ülésén, a Hivatal tanácstermében
Jelen vannak: Martényi János polgármester, Kiss Balázs alpolgármester, Csomor Tibor,
Muskát Zoltán, Németh Zoltán képviselők.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző, Varga Veronika kirendeltség-vezető, Késics János
HNÖ elnök, az 2. napirendnél Tuttiné Merkler Gabriella ügyvezető igazgató és Gaszler János
a Felügyelő Bizottság elnöke, a 3. napirendi pontnál Pataki Ferencné kuratóriumi elnök,
tanácskozási joggal meghívottak.
Igazoltan távol: Gerber Csaba és Müller Andrásné, képviselők.
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.
Előterjeszti a polgármester a napirendet. Zárt ülésen javasolja tárgyalni az átmeneti segély
kérelmeket, melyet a Testület egyhangúlag elfogadott.
Muskát Zoltán: kérése, hogy a 6. napirendi pontot hozzák előre, az legyen a 4. napirend.
Martényi János: a Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásra készült középés hosszú távú vagyongazdálkodási terv tárgyalását javasolja az interpellációk előtt.
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.) A Kölkedi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodásáról beszámoló, mérleg és
közhasznúsági jelentés jóváhagyása. A Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának jelentése
Előadó: Tuttiné Merkler Gabriella ügyvezető
Gaszler János FB elnök
3.) Beszámoló a Kölkedért Közalapítvány tevékenységéről
Előadó: Pataki Ferencné kuratóriumi elnök
4.) Előterjesztés a MTKT társulási megállapodás módosításáról
Előadó: Martényi János polgármester
5.) A Falunap időpontjának kitűzése, programjavaslatok
Előadó: Martényi János polgármester
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6.) Beszámoló a gyermekvédelem átfogó értékeléséről
Előadó: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző
7.) Előterjesztés a települési szilárd hulladékról szóló rendelet módosításáról
Előadó: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző
8.) Kölked Község Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve
Előadó: Martényi János polgármester
9.) Képviselői interpellációk
1. napirend (jkv-hez mellékelve)
Martényi János: minden képviselő megkapta az írásos beszámolót és a határozati javaslatot. A
LEADER pályázattal kapcsolatban nem tartja reálisnak és az egyenlő esélyeket biztosítónak a
pályáztatás azon módját, amit alkalmaznak, ugyanis a leggyorsabb, legjobb informatikai
háttérrel rendelkező pályázat fog nyerni.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
64/2013. (V.27.) 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)
Martényi János: az írásos anyagot megkapták a képviselők, kérdése, hogy az ügyvezetőhöz,
az FB elnökéhez van-e kérdés, illetőleg nekik van-e valami hozzáfűzni valójuk?
Gaszler János FB elnök: a Felügyelő Bizottság és a PÜB ülésén is előkerült, hogy a
tevékenységi kört bővíteni javasolják. Pénzügyi oldaláról a beszámolónak nincs hibája.
Martényi János: a PÜB a közhasznúsági jelentést tárgyalta, annak elfogadását javasolja.
Szolgáltatással kapcsolatos kiegészítésként felmerült az őszi munkálatokkal kapcsolatos
tevékenységi kör bővítése. Ennek kondicionális listáját a következő testületi ülésre ki lehet
dolgozni.
Kiss Balázs: elektromos fűnyíró beszerzését javasolja, a benzines nem alkalmas ároknyírásra.
Csomor Tibor: kérdése az ügyvezetőhöz, hogy miért mínuszos az eredmény?
Tuttiné Merkler Gabriella ügyvezető: kötelezettségek, ki nem egyenlített számlák vannak.
Csomor Tibor: de akkor azoknak a követeléseknél is szerepelniük kell, nem?
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Tuttiné Merkler Gabriella ügyvezető: nem tud választ adni, javasolja a következő hasonló
ülésre meghívni a könyvelőt is.
Muskát Zoltán: a követelések között nem szerepelnek az említett tételek.
Kiss Balázs: alkalmazni lehetne embereket a Kft-nél szúnyogirtásra. Ahhoz ugyanis
gázmesteri engedéllyel, végzetséggel rendelkező is kell. Ezt egy két éves intenzív tanfolyam
után lehet megszerezni, s az üzletekben évente kötelezően elvégzendő rágcsálómentesítést,
illetve annak felülvizsgálatát is ezzel lehet elvégezni. Kevés ember foglalkozik ezzel a
környéken, érdemes lenne elgondolkodni ezen.
Martényi János: azt is meg kell fontolni, hogy ennek a képzésnek a költsége is bizonyára
magas.
Kiss Balázs: tanulmányi szerződés köthető. Érdemes a képzésnek utána járni. Ez egy
hiányszakma és hosszú távú munkalehetőséget biztosít. Az alapbevételt a környező
vállalkozások által is tudnánk biztosítani.
Martényi János: utánanézünk van-e ilyen iskola, mennyibe kerül és mik a feltételei.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot az alábbiak szerint: Kölked Község Képviselő-testülete a Kölkedi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóját és mérlegét, valamint
közhasznúsági jelentését jóváhagyja.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
65/2013. (V.27.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete a Kölkedi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
- 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóját és mérlegét, valamint
- közhasznúsági jelentését
jóváhagyja.
Felelős: Tuttiné Merkler Gabriella
Határidő: 2013. május 31.
3. napirend (jkv-hez mellékelve)
Martényi János: a PÜB tárgyalta és elfogadásra javasolja a közalapítvány beszámolóját. A
PÜB ülésén is elmondta, nehezményezi, hogy nem hívta meg a Kuratórium a testület legalább
egy tagját az ülésére. A fennmaradáshoz szükséges összeget ugyanis az önkormányzat adta át
nekik, így annak elosztásánál is illő lett volna a jelenlétük.
Pataki Ferencné kuratóriumi elnök: semmi akadálya nincs annak, hogy az önkormányzat
képviselőjét meghívják és elnézést kér ennek elmulasztásáért. A kuratóriumban személyi
változások lesznek, Schmidt-Kovács Diána nem valószínű, hogy vállalni tudja majd az új
munkája mellet. Ezzel kapcsolatban a későbbiekben kapnak majd visszajelzést tőle.
Megköszöni a testületnek, hogy a MŰISZ-es pénzt átadták a közalapítványnak azért, hogy az
tovább működhessen. A gazdasági válság sajnos az 1%-okból befolyt összegeken is érződik.
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Muskát Zoltán: a kuratóriumban ingyen dolgozók munkáját annyiban mindenképpen el kell
ismerni, hogy megköszönjük a munkájukat. A pénzmozgásról van külön véleménye. Meg kell
köszönni minden forintot annak, akik adtak, még akkor is, ha az adományozás az adózási
törvények miatt mindkét fél számára előnyös. A beszámolóból kiderül, hogy a pénzügyi
részét olyan készítette, aki azt hitelesen le tudja könyvelni. A közalapítvány létrehozásának
célja az is volt, hogy pályázatokat tudjanak elérni általa. Hiányolja a pályázatokkal
kapcsolatos nagyobb aktivitást. Az önkormányzat által megbízott pályázatírónak a
közalapítvány pályázatait is figyelnie kellene.
Pataki Ferencné kuratóriumi elnök: Varga Veronika jelezte eddig, ha volt pályázati lehetősége
a közalapítványnak és segített benne. Most is folyamatban van ilyen. A közhasznúsági
jelentés még a testület elé fog kerülni.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot az alábbiak szerint: Kölked Község Képviselő-testülete a Kölkedért Közalapítvány
2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta. A kuratórium tagjainak munkáját
megköszöni.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
66/2013. (V.27.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete a Kölkedért Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről
szóló beszámolóját elfogadta. A kuratórium tagjainak munkáját megköszöni.
4. napirend (jkv-hez mellékelve)
Martényi János: a társulási megállapodás módosítását minden önkormányzatnak tárgyalnia
kell.
Muskát Zoltán: az írásos anyaggal kapcsolatban több helyhez is megjegyzése van.
Kifogásolja az alábbi pontokban foglaltakat. II. 3. 9. pont – „a települési szilárd és/vagy
folyékony hulladékgyűjtés és –kezelés közös szervezése” szövegrészhez hozzáfűzi, hogy a
gyűjtése állami feladat, azt pedig így kijelenteni, hogy ő szervezi, nem szerencsés. II. 3. 12.
pontban megjelölt 1 főt kevésnek tartja, ráadásul e fölött az egy fő fölött 2 fő gyakorolja a
munkáltatói jogokat. Ennek gyakorlója egy személy, a társulás elnöke kellene, hogy legyen.
II. 3. 14. pontban megjelölt a fogyasztóvédelmi tanácsadói irodáról szinte semmit nem tud,
csakúgy, mint a II. 3. 16. pontban megjelölt kistérségi energetikusról. Ezeket propagálni
kellene. III. 8. és 9. pontokból kivételre javasolja „- a Társulás székhely települését képviselő
taggal együtt –” szövegrészt. Véleménye szerint ezzel a székhely település túl nagy hangsúlyt
kap. III. 17. ponthoz megjegyzése, miért mi mondjuk meg, hogy ki a jegyzői kollégium tagja?
Ha mégis benne hagyjuk, legyenek benne a kirendeltség-vezetők is. . Javasolja, hogy a III. 18.
pontban a korábbi 2 alkalom maradjon. A VII. 1. pontban a „legalább” szöveg helyébe a
„legfeljebb” szöveg behelyezését javasolja.
Csomor Tibor: lehet azért tették ezt bele, hogy a belépni szándékozók időközben meg tudják
gondolni magukat.
Muskát Zoltán: javasolja a módosításai elfogadását. Ezekkel a feltételekkel nem szabad
belemenni, mert nem fogunk tudni kilépni a társulásból.
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Martényi János: kérdése a képviselő úrhoz, hogy szerinte az általa javasolt módosítások mit
változtatnak? Aggálya, hogy Kölkednek ebből hátránya fog származni.
Muskát Zoltán: így nem mehetünk bele a társulási megállapodásba, méltánytalannak tartja azt
a társulás kistelepülésére nézve.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: egyetért Muskát úr javaslataival, a törvényességi
felügyeleti szervnél kérni fogja a társulási megállapodás képviselő úr által említett részeinek
vizsgálatát.
Varga Veronika kirendeltség-vezető: felhívja a figyelmet a nagyon rövid határidőre.
Tájékoztatja a testületet, hogy a társulási megállapodás elfogadásával kapcsolatos határozatot
május 31-ig kell megküldeni.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot az alábbiak kiegészítésekkel:
Kölked Község Képviselő-testülete a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás pontosított és
egységes szerkezetbe foglalt megállapodását az alábbi módosításokkal hagyja jóvá: a II. 3. 9.
pont szövegét a megállapodásban pontosítani kell, „hulladékkezelés” szövegrész maradjon
bent. A II. 3. 12. pontban megjelölt 1 főt kevésnek tartja, a munkáltatói jogok gyakorlója egy
személy, a Társulás elnöke legyen. A III. 8. és 9. pontokból kivételre javasolja „- a Társulás
székhely települését képviselő taggal együtt –„ szövegrészt. III. 17. pontjába kerüljenek be a
kirendeltség-vezetők is. III. 18. pontjában 2 alkalom szerepeljen. VII. 1. pontjában a
„legalább” szöveg helyébe a „legfeljebb” szöveg behelyezését javasolja.
A polgármester gondoskodjon a határozat Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás részére
történő megküldéséről.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: 2013. május 31.
A képviselő-testület 4 igen és 1 nem (Martényi János) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
67/2013. (V.27.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás pontosított és
egységes szerkezetbe foglalt megállapodását az alábbi módosításokkal hagyja jóvá: a II. 3. 9.
pont szövegét a megállapodásban pontosítani kell, „hulladékkezelés” szövegrész maradjon
bent. A II. 3. 12. pontban megjelölt 1 főt kevésnek tartja, a munkáltatói jogok gyakorlója egy
személy, a Társulás elnöke legyen. A III. 8. és 9. pontokból kivételre javasolja „- a Társulás
székhely települését képviselő taggal együtt –„ szövegrészt. III. 17. pontjába kerüljenek be a
kirendeltség-vezetők is. III. 18. pontjában 2 alkalom szerepeljen. VII. 1. pontjában a
„legalább” szöveg helyébe a „legfeljebb” szöveg behelyezését javasolja.
A polgármester gondoskodjon a határozat Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás részére
történő megküldéséről.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: 2013. május 31.
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5. napirend
Martényi János: ismerteti a már leszervezett programokat, a bátaszéki mazsorett csoporttal is
felveszi még a kapcsolatot.
Késics János HNÖ elnök: összeállították a programjaikat, ezeket ismerteti. A sztárvendég
fellépéséhez 100.000,- Ft támogatást biztosítanak. A sztárvendég produkciója előtt szereplő
Menyhárt Éva egy órás műsorát biztosítják még saját forrásból. A meghívott vendégeiket,
köztük a szerb és horvát partnereinket, köcsögben főzött babbal és pacallal látják vendégül.
Kéri, hogy a rendezvény az önkormányzat honlapján is publikálva legyen majd.
6. napirend (jkv-hez mellékelve)
Varga Veronika kirendeltség-vezető: minden képviselő megkapta az írásos anyagát, szóban
összegzi és az előző év adataihoz viszonyítva helyzetképet alkot, valamint az idei évi
trendeket is előre vetíti.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó: nagyon alapos és precíz, mindenre kiterjedő beszámolót
kaptunk.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
68/2013. (V.27.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete a 2012. 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: 2013. 05. 31.
Felelős: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző

7. napirend (jkv-hez mellékelve)
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: előrevetíti, hogy még egyszer hozzá kell majd
nyúlni a rendelethez. Ismerteti, hogy jogszabályi változás miatt a 12. §-t hatályon kívül kell
helyezni, mivel az önkormányzatnak nincs behajtási kötelezettsége, az átkerült a NAV-hoz,
valamint már a díjmegállapítás sem szerepelhet a rendeletben, az miniszteri hatáskörbe került.
Csomor Tibor: a rendelet-tervezet 1. §-ának szövegében módosítást javasol, mégpedig úgy,
hogy a javított szövegezése a következő legyen: „az önkormányzat saját maga, valamint a
Dél-Kom Kft. útján, illetve”.
Több hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet azzal a módosítással, hogy az 1. §
szövege: „A Rendelet 4. §-a az alábbiak szerint módosul: A közterületek rendszeres
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tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az önkormányzat saját maga, valamint
a Dél-Kom Kft. útján, illetve az érintett ingatlantulajdonosok kötelezésével gondoskodik.”
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal megalkotta
7/2013. (V.27.) önkormányzati rendeletét a közterületek
tisztántartásáról és a teleülési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 7/2004. (VII.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról

8. napirend (jkv-hez mellékelve)
Martényi János: törvényességi felhívást kaptunk, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény alapján az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet
köteles készíteni. Ezt az önkormányzatok 95 %-a nem tette meg.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: az elvárás az, hogy az önkormányzat jó gazda
módjára bánjon a vagyonával.
Martényi János: ismerteti Muskát Zoltán PÜB ülésén előterjesztett módosítási javaslatait,
melyet a PÜB elfogadott és a határozati javaslat ily módon történő kiegészítésével elfogadásra
javasolt.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot az alábbi módosításokkal: Az I. 3. pontjának szövegének helyébe az alábbi szöveg
lép: „A bérleti díjakat a helyi piaci viszonyok figyelembevételével kell megállapítani.” . A II.
3. pontjának szövegének helyébe az alábbi szöveg lép: „A vagyonhasznosítás bevételeit a
vagyontárgyak megóvására, megújítására, illetve beruházásra kell fordítani.”
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
69/2013. (V.27.) számú határozat
Kölked Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kölked Község
Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve” tárgyú előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
I. Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Baranya Megyei Kormányhivatal
törvényességi felhívásával egyetért és az alábbiak szerint pótolja mulasztását a
vagyongazdálkodási terv megalkotásával.
Kölked
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
önkormányzat
vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 7.§ (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából
2013-2017. évekre vonatkozóan vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Az önkormányzati feladatváltozások miatt, az önkormányzati vagyonban bekövetkező
változásokat követően, a közfeladatok ellátását szolgáló vagyon hasznosítását felül
kell vizsgálni, törekedve a maximális kihasználtságra, a gazdaságos üzemeltetésre, a
felesleges vagyontárgyak értékesítésére.
2. Biztosítani kell, hogy a lakbérek, bérleti díjak fedezetet nyújtsanak az ingatlanok
karbantartására, felújítására és az üzemeltetési költségekre.
3. A bérleti díjakat a helyi piaci viszonyok figyelembevételével kell megállapítani.
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4. az önkormányzati vagyont használók, üzemeltetők ellenőrzését és beszámoltatását
évente el kell végezni.
5. Az önkormányzatnak a lehetőségeihez képest elő kell segíteni munkahelyteremtő
vállalkozások letelepítését, arra alkalmas terület biztosításával.
II. Kölked
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
önkormányzat
vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 7.§ (2) bekezdésében meghatározott rendelkezése biztosításának céljából
a 2012-2021. évekre vonatkozó vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint fogadja el:
A középtávra meghatározottakon felüli feladatok:
1. Az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit az előírásoknak (közegészségügyi,
szakmai stb.) való megfelelés, az energiatakarékos üzemelés, az ellátás
színvonalának emelése érdekében – elsősorban pályázati források igénybevételével
– korszerűsíteni kell. Ehhez az önkormányzati feladatváltozásokat követően
kialakult vagyonelemekre évekre lebontott tervet kell készíteni.
2. A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve kiadáscsökkentés mellett szem
előtt kell tartani azt, hogy az ne eredményezzen vagyonfelélést. A piaci helyzet
ismeretében évente felül kell vizsgálni az értékesítendő, valamint más módon
hasznosítható vagyonelemeket.
3. A vagyonhasznosítás bevételeit a vagyontárgyak megóvására, megújítására, illetve
beruházásra kell fordítani.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: az évekre bontott tervek elkészítésére 2013. szeptember 1.
más témában folyamatos
Martényi János: megérkezett az időszakos villamos-biztonságtechnikai felülvizsgálat végleges
árajánlata, ezt ismerteti. Németh Zoltán a PÜB ülésén javaslatot tett az egészségházzal történő
bővítésre.
Csomor Tibor: akkor a Gólya Múzeum is szóba jöhetne.
Martényi János: javasolja, hogy az ajánlatban szereplőket most végeztessék el, és ha
személyesen eljönnek a cégtől, egyeztessenek a továbbiakról. Ismerteti Resitcky Gergely
ajánlatát a belvíz elvezető rendszerrel kapcsolatban. Az utcák kátyúzásával kapcsolatban
ismerteti a szóba került mohácsi vállalkozás szóbeli árajánlatát. Egy ilyen közeli vállalkozó
megbízását jobbnak tartja, mint egy budapestiét vagy szegediét.
9. Interpellációk
Muskát Zoltán: ismételten kéri, hogy a múzeumnál lévő utcai táblát a tulajdonosa vegye ki. A
kátyúzási tervre akart rákérdezni, de erre már választ kapott az imént. ÖTE pályázatról van
tudomása, átküldi majd a linket. Kéri, hogy a következő testületi ülésre legyen biztosítva
számára a WIFI elérése.
Kiss Balázs: kéri, hogy az iskolánál és boltnál lévő kukákba kerüljenek edények. Kéri a Tisza
és Árpád utcákban a fűzfák metszését. A Tisza utcában lévő tölgyfát nem jól gallyazták, az
egyik ág éppen az útra nyúlik be. Az átfolyók, átereszek rossz állapotban vannak, el vannak
dugulva, tele vannak szeméttel. Ha erre pályázati lehetőség lesz, éljünk vele. Kérése, hogy
tegyük ki a kutyabefogókat. Megyeri Julianna előtti részen az iskolába, óvodába tartó
gyermekeket kergetik a kóbor ebek.
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Csomor Tibor: az erdőfűi kiskastély melletti melléképület tűzfala ledőlt, a tető is rossz
állapotban van. Legalább azt le kellene bontani. A cserepet meg kellene menteni, vannak ott
ingatlanok, amikre pótlásként tudnánk használni. A téglát pedig el kellene biztos helyre zárni.
Fát kérnének vasárnapra. A múzeumra fizet az önkormányzat szemétszállítási díjat?
Martényi János: amint végeznek a közmunkások a fűnyírással, oda fognak menni. A fa
biztosítva lesz. Nem tud arról, hogy a múzeum fizetne hulladékszállítási díjat.
Kiss Balázs: útfelújítás miatt nem lehet használni majd a hidat sem, a kistöltést jó lenne
megcsinálni és engedélyt kérni az ideiglenes úthasználathoz is. A kistöltést le kellene zárni és
használatához engedélyt az önkormányzatunktól kérni.
Muskát Zoltán: Pannon Volán Zrt. meg fogja emelni a buszjegyek árát. Véleménye szerint
méltánytalan lenne a lakosságra nézve, ha 2 hónapig drágábban kéne utaznia. Aki felújítja az
utat, az a buszköltség különbözetét is állja. Kéri a polgármestert, hogy járjon el ez ügyben.
Csomor Tibor: a kistöltéshez magasságkorlátozást is be lehetne rakni.
Kiss Balázs: kéri a mecseki gömbkőrisek metszését, nagyon megnőtt és elterebélyesedett a
lombkoronájuk.
Martényi János: ősszel lombmetszési akció lesz a településen, erre akkor fog sor kerülni.

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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