Kölked Község Képviselő-testülete
11/2013.
Jegyzőkönyv
Készült: 2013. július 16-án 17.00 órakor Kölked Község Képviselő-testülete nyilvános ülésén,
az önkormányzati hivatal tanácstermében.
Jelen vannak: Martényi János polgármester, Kiss Balázs alpolgármester, Csomor Tibor,
Németh Zoltán, Muskát Zoltán képviselők.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző tanácskozási joggal meghívott.
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 Csomor
Tibor és Kiss Balázs képviselőket kéri fel, melyet a testület egyhangúlag elfogadott.
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy három téma miatt volt fontos az ülés telefonon
történő összehívása. Az egyik a vis maior pályázat hiánypótlása, a Nonprofit Kft. alapító
okiratának módosítása, valamint a LED-es közvilágítás megvalósítása.
A polgármester szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a Képviselő-testület az alábbiak
szerint fogadta el:

Napirend
1.) Pályázat benyújtása Belügyminisztériumhoz belvízi védekezés miatt
Előadó: Martényi János polgármester
2.) A Kölkedi Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
Előadó: Martényi János polgármester
3.) LED-es közvilágítás megvalósítása 2013. évben Kölkeden és Erdőfűn
Előadó: Martényi János polgármestere
1. napirend (jkv-hez mellékelve)
Martényi János: korábban már tájékoztattam a képviselő-testületet a belvízi védekezés
helyzetéről, illetve feladatairól. A védekezési költségeket vis maior keretében tudjuk
igényelni. Az összes védekezési költségünk 633.060,- Ft volt. A pályázatot a MÁK-on
keresztül már benyújtottuk, most hiánypótlás keretében kérnek testületi határozatot a
pályázathoz. Épületekben kárunk nem keletkezett, így biztosítóhoz nem tudtunk kárigényt
benyújtani. Javasolja a kiadott határozati javaslat elfogadását.
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Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
87/2013. (VII. 16.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior támogatás címen
támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: védekezési költségek.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
2013. év
%
Saját forrás:
Biztosító kártérítése:
Egyéb forrás:
Vis maior támogatási igény: 633060 Ft
100
Források összesen:
633060 Ft
100
A károk helyreállításának tervezett költsége: nem releváns.
Kölked Község Önkormányzata ingatlanaiban káresemény nem történt, ezért biztosítási
összeget nem igényeltünk.
A Testület felhatalmazza a polgármestert a védekezési költség iránti kérelem benyújtására.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: 2013. június 29.
2. napirend (jkv-hez mellékelve)
Martényi János: a Kölkedi Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője kérte a Cégbíróságnál a
könyvvizsgáló törlését, mivel közös megegyezéssel felbontottuk a könyvvizsgálóval a
szerződést. A Cégbíróság a kérelmet nem fogadta be, testületi döntést kérnek, hogy az
önkormányzat kéri a Cégbíróságtól az alapító okiratból a könyvvizsgálóra vonatkozó rész
törlését, valamint az elektronikus levelezési cím bejelentéstét (tutti.gabi@gmail.com).
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
88/2013. (VII. 16.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzat Képviselő-testülete – mint alapító – kéri a cégbíróságnál a
Kölkedi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratából a könyvvizsgálóra
vonatkozó 7.6.1. és a 7.6.2. rész törlését, mivel a könyvvizsgáló megbízatása 2012. december
31. napjával megszűnt; valamint a Nonprofit Kft. elektronikus levelezési címének
bejelentését, mely az alábbi: tutti.gabi@gmail.com.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: 2013. augusztus 5.
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3. napirend (jkv-hez mellékelve)
Martényi János: a Globál Zöldenergia ügyvezetője megkeresett, hogy igen kedvező lehetőség
lenne a legkorszerűbb LED-es világítás megvalósítására. A Magyar Fejlesztési Bank
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Programja keretében 4,6% kamattal, 8 éves
futamidőre tud kölcsönt biztosítani. A havi megtakarítás fedezi a hiteltörlesztést. Az
országban Kölked lenne a negyedik település, ahol e korszerű közvilágítás megvalósulna. A
beruházás költsége 10.395.000,- Ft + 2.806.650,- Ft ÁFA, összesen: 13.201.650,- Ft. Az
eredeti elképzelésünket nem tudjuk megvalósítani, hogy a Nonprofit Kft. pályázzon, ugyanis
csak önkormányzatok kaphatják meg e kedvezményes hitelt. Az élettartam 22 év. Javasolja a
kiadott határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
89/2013. (VII. 16.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a közvilágítás LED technológiával
korszerűsítteti.
A
beruházást
az
önkormányzat
az
MFB
Önkormányzati
Infrastruktúrafejlesztési Programja keretében felvett kölcsönből kívánja finanszírozni.
A beruházás költsége: 10.395.000,- Ft.
ÁFA költség: 2.806.650,- Ft.
A beruházás összköltsége: 13.201.650,- Ft.
Az önkormányzat hitel és járulékainak megfizetéseire kötelezettséget vállal. Ezen
kötelezettségét a hitel futamideje alatti éves költségvetéseibe betervezi és jóváhagyja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a fejlesztés és a hitelügyintézés
lebonyolításával.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: értelem szerint
Több napirend nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárta.
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