Kölked Község Képviselő-testülete
9/2013.

Jegyzőkönyv

Készült: 2013. június 24-én 16.20 órakor Kölked Község Képviselő-testülete nyilvános
ülésén, a Hivatal tanácstermében
Jelen vannak: Martényi János polgármester, Csomor Tibor, Gerber Csaba, Muskát Zoltán,
Müller Andrásné, Németh Zoltán képviselők.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző, Varga Veronika kirendeltség-vezető, tanácskozási
joggal meghívottak.
Igazoltan távol: Kiss Balázs alpolgármester.
Martényi János: köszönti a Képviselő-testület tagjait és a tanácskozási joggal meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítésére Muskát
Zoltán és Müller Andrásné képviselőket kéri fel, melyet a testület egyhangúlag elfogadott.
A polgármester előterjeszti a napirendet.

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.) Előterjesztés a Kölkedi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról
Előadó: Martényi János polgármester
3.) Előterjesztés iskolakezdési támogatás megállapítására
Előadó: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző
4.) Beszámoló a polgármester MTKT-ban végzett tevékenységéről
Előadó: Martényi János polgármester
5.) Mohácsi Kéményseprő-ipari Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyása
Előadó: Martényi János polgármester
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6.) Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyása
Előadó: Martényi János polgármester
7.) Egyebek
a) Smaragdfáról tájékoztatás
Előadó: Martényi János polgármester
b) Vízrendezési beruházás
Előadó: Martényi János polgármester
c) Zsebkalauz
Előadó: Martényi János polgármester
d) Nemzeti Érték Bizottság
Előadó: Martényi János polgármester
e) Árvízi-belvízi védekezésről tájékoztatás
Előadó: Martényi János polgármester
8.) Képviselői interpellációk
1. napirend (jkv-hez mellékelve)
Martényi János: az írásos anyagot minden képviselő megkapta, ha kérdés van, azt várja.
Hozzászólás, kérdés nem volt a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
74/2013. (VI.24.) 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: a Helyi Esélyegyenlőségi Programot meg kell tárgyalni, jóvá kell hagyni.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: a Helyi Esélyegyenlőségi Programmal nem
rendelkező települések számára a pályázati források nem lesznek elérhetőek.
Muskát Zoltán: a programban szereplő intézkedések felelőshöz rendeltek, azokat számon
lehet kérni. A település vezetése és az önkormányzat tisztségviselőit kéri külön fogalomként
kezelni.
Hozzászólás, kérdés nem volt a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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A Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
75/2013. (VI.24.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete Kölked Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját
elfogadja.
3. napirend (jkv-hez mellékelve)
Martényi János: a PÜB megtárgyalta és javasolja az előterjesztésben foglaltakat elfogadni
azzal, hogy felelős legyen megjelölve és a beiskolázási támogatással kapcsolatban
tájékoztatás legyen elhelyezve a Kölkedi Hírmondóban valamint az önkormányzat honlapján.
Muskát Zoltán: a beiskolázási támogatás nyújtása régóta gyakorlat településünkön. Más
településen nem mindig értik, miért kapják ezt nálunk. A lényeg, hogy abszolút jó így a dolog.
Több hozzászólás, kérdés nem volt a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
76/2013. (VI.24.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete a 2013/2014. tanév kezdésekor általános iskolásoknak
2.500,- Ft, közép- és szakiskolásoknak 3.500,- Ft iskolakezdési támogatást biztosít. A
támogatásról és annak feltételéről a Kölkedi Hírmondóban és az önkormányzat honlapján is
értesíti a Lakosságot.
Határidő: 2013. augusztus 31. a kifizetésre
Felelős: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző
4. napirend (jkv-hez mellékelve)
Martényi János: nagyon rövidre fogja zárni a polgármester MTKT-ban végzett
tevékenységéről szóló beszámolót, ugyanis nem volt az első félévben ülés.
Muskát Zoltán: nem volt még ülés? Ennyit a települések érdekvédelméről.
5. napirend (jkv-hez mellékelve)
Martényi János: az MTKT anyagából lett az egész kivéve. 14 érintett önkormányzat van, a mi
határozatunk nem számít.
Muskát Zoltán: egy kifogásolt rész már nem szerepel, a társulási ülés és a döntések
érvényességéhez nem kell jelen lennie a székhely település képviselőjének. Majs és Udvar
Bólynál van?
Martényi János: igen. 14 település van Mohácsnál.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Bezedek is Bólynál van.
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Muskát Zoltán: a kiadmányozás, kötelezettségvállalás rendjéről szóló 11. ponthoz
megjegyzése, hogy a Mohácsi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya Vezetőjének
mi köze az ellenjegyzéshez? Mi az, amit fizetnünk kell? Mert eddig ingyenes volt, most pedig
fizetnünk kell érte. Kizárhatnak, ha kétszer felszólítanak, és nem fizetünk.
Martényi János: decemberi ülésen a testület határozza meg a díjakat.
Muskát Zoltán: kérdése Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyzőhöz, hogy miért kell külön
társulás?
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: talán így sikerül kedvezőbb díjakat kiharcolni.
Martényi János: megint érdemtelen dolgokon vitatkozunk.
Muskát Zoltán: miért kell társulási megállapodás erre? Bogdán Ferenccel 5 éves szerződésünk
van. Ebben az anyagban viszont Bogdán Ferenc neve nem szerepel.
Csomor Tibor: minden az erős lóról szól. Nincs érdemi beleszólásunk.
Martényi János: Muskát Zoltán képviselő úr ellenjavaslatot terjesztett elő, ami értelmében
ebben a formában nem javasolja a határozati javaslatot elfogadni.
Csomor Tibor: mi történik akkor, ha nem fogadjuk el a határozati javaslatot?
Martényi János: kizárnak a társulásból és az önkormányzatnak kell biztosítania a
közszolgáltatást.
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja Muskát Zoltán
képviselő javaslatát.
A Képviselő-testület 1 igen (Muskát Zoltán), 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás (Csomor Tibor)
mellett nem fogadta el a javaslatot.
A polgármester szavazásra bocsátja az eredeti határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás (Csomor Tibor, Muskát Zoltán) mellett
az alábbi határozatot hozta:
77/2013. (VI.24.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete a Mohácsi Kéményseprő-ipari Mikrokörzeti Társulás – az
Mötv. 146. § (1) bekezdésében előírtak alapján- felülvizsgálatát elvégezte. A
felülvizsgálatnak megfelelően a Mohácsi Kéményseprő-ipari Társulás megállapodását az 1.
számú mellékletnek megfelelő tartalommal elfogadja.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: 2013. június 27.
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6. napirend (jkv-hez mellékelve)
Martényi János: a törvény erejénél fogva módosítani kell a megállapodást, amit a kiadott
anyagban foglaltak egységes szerkezetbe.
Muskát Zoltán: ez a múltkori módosítás módosítása, nem az eredetié.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó: Mohácsi Közös Önkormányzati Hivatalra változott az
elnevezés.
Muskát Zoltán: nem javasolja, hogy támogassa a testület. Pl. a 41 tagból 15 tag teszi ki a
blokkoló kisebbséget, ami jóval több mint a tagok 1/3-a.
Több kérdés, 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:
78/2013. (VI.24.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás társulási
megállapodásának felülvizsgálatát elvégezte, a Társulási Megállapodást az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: 2013. június 27.

7. napirend
a)
Martényi János: ingyen kap a település egy smaragdfát, amit szerinte látványos helyre kellene
kiültetni, ne tudják se megrongálni, sem pedig ellopni. Meglátjuk, hogy válik be.
Gerber Csaba: ők is érdeklődtek a fa iránt. Tényleg értékes, minden rostja felhasználható.
b)
Martényi János: Resitcky Gergely által a mai napon szóban tett tájékoztatás szerint 200 – 300
eFt lenne a fizetendő, ez a tervezést és az előzetes munkálatokat foglalja magában. Ezt csak
akkor kellene fizetnünk, ha nyer a pályázatunk. Sok esetben ezek a költségek is
elszámolhatóak a pályázatokban.
Gerber Csaba: ő javasolta Resitcky Gergelynek, hogy hozza be testület elé. Szerinte csak
nyerünk, ha egy ilyen dokumentáció a kezünkben lesz.
Csomor Tibor: alapvetően az a baja, hogy ami működhetne, az sem működik. Például a
gerecháti, valamint a Gerberéknél lévő árkok. Ha független dolgot kialakítunk, akkor
működhet. De ha becsatlakozunk, nem biztos, hogy nem lesz hatása, mivel más lesz a kezelő.
Falugödrével és az Ebástyával is foglalkoznunk kellene.
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Martényi János: a PÜB véleménye, hogy Resitcky Gergely írásos anyagot készítsen és ha kell,
rendkívüli testületi ülést hívjanak össze.
Csomor Tibor: a faluban összegyűlt víz hová kerül majd elvezetésre? Ez is szerepeljen az
írásos anyagban.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: megjegyzi, hogy a nagynyárádi beruházásnál is
problémák merültek fel a hiányzó befogadói nyilatkozatok miatt.
Muskát Zoltán: nehezményezte, hogy habár második alaklommal kerül szóba ez a téma,
ennek ellenére írásos ajánlatot még mindig nem kaptunk, valamint az ajánlattevő jelenlétét
egyik érintett sem tartotta szükségesnek. Nem akar úgy dönteni, hogy nem látja a mögöttes
tartalmat és nem kaphat választ a testület a felmerülő kérdésekre. Az egyedi
szennyvíztisztítók által összegyűjtött iszapot is kezelnünk kell, erre is gondoljunk, kérjünk
erre is ajánlatot.
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot az
alábbiak szerint: Kölked Község Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy keresse
meg a Vízmező Kft-t és kérjen írásos ajánlatot, valamint szerződés-tervezetet Kölked
vízrendezésére, valamint a tervek elkészítésére.
A Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
79/2013. (VI.24.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy keresse meg a Vízmező
Kft-t és kérjen írásos ajánlatot, valamint szerződés-tervezetet Kölked vízrendezésére, valamint
a tervek elkészítésére.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: 2013. július 31.
c)
Martényi János: ismerteti az árajánlatot. A Fehér Gólya Múzeumban jó párat el tudnánk adni
a zsebkalauzból. Legyen rajta a zsebkalauzon a Gerber-féle Lovasbirtok. A PÜB a testületre
hárította a döntést.
Müller Andrásné: ha turisztikára építkezünk, miért ne?
Csomor Tibor: mikorra kell választ adni? Reklámnak nem rossz. A múzeumban elég sokféle
kiadvány van, még ha nem is Kölkedről szól.
Muskát Zoltán: Kölkedről nincs anyaguk. Legyen rajta a zsebkalauzon az Erdőfűért Egyesület
kis múzeuma, az Omacht-féle szállás. Wekler Ferencet és a GEV Zrt-t is meg lehet kérdezni,
hogy szerepelne-e rajta?
Martényi János: ha egyszer azt mondjuk, hogy jó, keressük meg az összes szolgáltató céget.
Németh Zoltán: mohácsi Turinform irodában is el lehetne ezt helyezni.
Csomor Tibor: napoljuk el a döntést a következő ülésre.
Muskát Zoltán: a következő rendes ülésünk szeptemberben lesz.
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Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja Csomor Tibor képviselő
határozati javaslatát.
A Képviselő-testület 1 igen (Csomor Tibor), 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás (Muskát Zoltán)
mellett nem fogadta el a javaslatot.
A polgármester szavazásra bocsátja a következő határozati javaslatot: Kölked Község
Képviselő-testülete 800 darab bruttó 260,- Ft/db árú Kölked községről szóló zsebkalauzt
rendel meg, mindösszesen bruttó 208.000,- Ft értékben.
A Képviselő-testület 5 igen és 1 nem (Csomor Tibor) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
80/2013. (VI.24.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete 800 darab bruttó 260,- Ft/db árú Kölked községről szóló
zsebkalauzt rendel meg, mindösszesen bruttó 208.000,- Ft értékben.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: 2013. augusztus 31.
d)
Martényi János: ismerteti a Települési Értéktár Bizottsággal kapcsolatos írásos anyagot.
Tájékoztatja a testületet, hogy nemleges döntés esetében a későbbiekben lehetőség van a
határozat módosítására. Javasolja a döntés elnapolását.
Csomor Tibor: nagyon értékes dolgaink vannak, amivel ebben részt tudnánk venni.
Kérdezzünk rá, hogy hosszútávon mi a célja?
Gerber Csaba: járjunk utána, hogy érdemi dolog van-e mögötte.
Muskát Zoltán: a megyeiek a helyieket keresik meg és azok koordináló szerepet töltenek be.
A döntés itt, helyben születik. Sok ponttal már az elején be tudnánk csatlakozni. Javasolja a
döntést a csatlakozásról.
Martényi János: a működési feltételeket az önkormányzatnak kell biztosítania.
Csomor Tibor: arra gondol, abból indulnak ki, hogy a városokban van, aki pénzért vállalja a
bizottsági munkát. Kisebb helyeken nem biztos, hogy így van. Kicsit több információt kellene
gyűjtenünk. Javasolja, hogy csatlakozzunk.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátja a következő
határozati javaslatot: Kölked Község Képviselő-testülete élni kíván a települési értéktár
létrehozásának lehetőségével. A polgármester gondoskodjon a döntés Baranya Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének Elnökének történő közléséről.
A Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
81/2013. (VI.24.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete élni kíván a települési értéktár létrehozásának
lehetőségével. A polgármester gondoskodjon a döntés Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnökének történő közléséről.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: 2013. július 24.
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e)
Martényi János: tájékoztatja a testületet az elmúlt hetek ár- és belvízvédelmi eseményeiről.
Beavatkozásra 2013. június 15-től került sor, a katasztrófavédelem munkatársa kitelepült
hivatalunkba. Ez az állapot 2013. június 24-ig tartott. Jelenleg az utómunkák zajlanak.

8. Interpellációk
Muskát Zoltán: kátyúzás tárgya, határideje?
Martényi János: folyamatban van.
Muskát Zoltán: javasolja, hogy menjenek körbe és írják össze, hol áll a víz. Mennyiben
állapodtak meg?
Martényi János: 1,5 millió forintban. A Petőfi utcában az okozza a gondot, hogy hiányzik az
árok, mert be lett temetve. Lefelé mit lehet megoldásnak ajánlani?
Muskát Zoltán: fel kell újítani az utat. Deé Ernőék pakolják el a néhány éve, a parkoló autók
miatt kirakott köveket, akkor jó lesz. Az anyósánál is nagy baj van, az például nincs
megjelölve az utat felújítók által.
Martényi János: holnap reggel végigmegy rajta.
Muskát Zoltán: mi a helyzet a szeméttelepi pangó vízzel? A domb és a temetői út között áll a
víz. Nem mérgező? Mert ezt mérni kellene. Árt ez a domb állagának?
Martényi János: látja ő is, hogy nem kevés az a víz. Nem vetődött fel, hogy mérgező-e a víz.
A figyelő kutak mérése a Mecsek-Dráva feladata. De leírjuk ezt a problémát és kihívjuk őket.
Csomor Tibor: be fog erdősödni az a rész is.
Muskát Zoltán: a körparki játszótérnél lévő új fák közül egyet eltüntettek, egyet kitörtek.
Hálót kellene kitenni, hogy ne okozzanak a focizó gyerekek kárt a fákban.
Müller Andrásné: nem azok okozzák a kárt, akik fociznak.
Csomor Tibor: volt szeméttelep kaszálása? Erdőfűn újfajta konténer lesz?
Martényi János: kérdés, hogy lehet megkötni majd a szerződést. Két megoldás is van, vagy
zárható konténer, vagy kukák kihelyezése.
Csomor Tibor: az önkormányzat szemétgyűjtési akciók alkalmával hová kerül a hulladék?
Azért kérdezi, mert a közigazgatási területünkön egyéb helyről hol, illetve hogyan lehet
elvinni a szemetet?
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: ez külön megállapodás tárgyát képezi a
közszolgáltató és az önkormányzat között.
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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

Müller Andrásné
jkv. hitelesítő
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