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Kölked Község Képviselő-testülete 

 

7/2013. 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: 2013. május 29-én 14.00 órakor Kölked Község Képviselő-testülete nyilvános 

ülésén, a Hivatal tanácstermében 

 

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

Gerber Csaba, Muskát Zoltán, Németh Zoltán képviselők. 

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 Gerber 

Csaba és Csomor Tibor képviselőket kéri fel, melyet a testület egyhangúlag elfogadott. 

Előterjeszti a polgármester a napirendet.  

 

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

 

 

Napirend 

 

1.) A Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának jóváhagyása 

Előadó: Martényi János polgármester 

 

 

 

1. napirend 

 

 

 

Martényi János: a képviselő-testület a hétfői ülésen nem fogadta el a társulási megállapodást, 

a 67/2013. (V.27.) számú határozattal a jegyző a döntésről értesítette a kormányhivatal 

törvényességi főosztályvezetőjét, valamint a mohácsi jegyzőt. A képviselők megkapták a 

mohácsi jegyző levelét, melyben arról tájékoztatott, hogy ha a testület május 31-ig nem 

fogadja el a társulási megállapodást, illetve nem került be az MTKT-hoz, társulási tagságunk 

megszűnik. Javasolja a hétfői határozat visszavonását, valamint az alábbi döntés 

meghozatalát: Kölked Község Képviselő-testülete a 67/2013. (V.27.) számú határozatát 

visszavonja. Kölked Község Képviselő-testülete a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodását Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. 

törvény 146. § (1) bekezdése alapján felülvizsgált és módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt formában a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A polgármester 

gondoskodjon a testületi határozat MTKT-hoz történő eljuttatásáról. 

 

 

Muskát Zoltán: változatlanul fenntartja korábbi véleményét. 
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Több hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A képviselő-testület 5 igen és 1 nem (Muskát Zoltán) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

72/2013. (V.29.) számú határozat 

1./ Kölked Község Képviselő-testülete a 67/2013. (V.27.) számú határozatát visszavonja. 

2./ Kölked Község Képviselő-testülete a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodását Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

146. § (1) bekezdése alapján felülvizsgált és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

formában a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

A polgármester gondoskodjon a testületi határozat MTKT-hoz történő eljuttatásáról. 

Felelős: Martényi János polgármester 

Határidő: 2013. május 31. 

 

 

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

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

Martényi János      Zimmermann-né dr. Kovács Anikó 

 polgármester             jegyző 

 

 

 

 

 

 

  Gerber Csaba         Csomor Tibor 

  jkv. hitelesítő          jkv. hitelesítő 


