Kölked Község Képviselő-testülete
13/2013.

Jegyzőkönyv
Készült: 2013. október 21-én 16.10 órakor Kölked Község Képviselő-testülete nyilvános
ülésén, az önkormányzati hivatal tanácstermében.
Jelen vannak: Martényi János polgármester, Kiss Balázs alpolgármester, Csomor Tibor,
Gerber Csaba, Németh Zoltán, Muskát Zoltán képviselők.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző, Schauer Antal gazdálkodási főmunkatárs a 2. és 3.
napirendnél, 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 Csomor
Tibor és Gerber Csaba képviselőket kéri fel, melyet a testület egyhangúlag elfogadott.
A polgármester javasolja 5. napirendként felvenni az egyebeket, benne a Bursa Hungarica
2014. évi fordulójához csatlakozást, KISZI Intézményi Tanácsába delegálás, valamint a
Medicopter támogatási kérelmét.
A polgármester szavazásra bocsátja a napirendet, melyet 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.) A Kölkedi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása
Előadó: Martényi János polgármester
3.) Előterjesztés a 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosítására
Előadó: Martényi János polgármester
4.) Kölked Község Esélyegyenlőségi Program módosításának jóváhagyása
Előadó: Martényi János polgármester
5.) Egyebek
a) Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjprogram 2014. évi fordulójához csatlakozás
b) KISZI Közös Igazgatású Baptista Óvoda és Általános Iskola Kölkedi Általános Iskolája és
Óvodája Intézményi Tanácsába delegálás
c) Medicopter Alapítvány támogatási kérelme
Előadó: Martényi János polgármester
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6.) Képviselői interpellációk
1. napirend (jkv-hez mellékelve)
Martényi János: tájékoztatja a testületet, hogy a belvízi védekezésre megkaptuk az
Államkincstártól a 573 ezer forintot. Marócsai Zoltánné a köztemetés költségéből már
befizetett 60 ezer forintot, ha megkapja a volt férje utolsó nyugdíját, befizeti a fennmaradó
összeget is.
Varga Veronika kirendeltség-vezető: tájékoztatja a testületet, hogy az iskolai szülői
értekezleten felvetődtek a problémás gyermekekkel kapcsolatos feladatok. A szóba került
gyermekeket és szüleit behívattam és tájékoztattam őket arról, hogy amennyiben a jövőben is
folytatják a közösségi együttélés alapvető normáiba ütköző magatartást, 50 ezer forintig
terjedő közigazgatási bírsággal sújthatók.
Muskát Zoltán: felveti, hogy a mai ülésen kellett volna dönteni, hogy ki vezesse az
önkormányzat számláját 2014-ben, de anyagot nem kaptunk.
Schauer Antal pénzügyi főmunkatárs: a Takarék Bank és az OTP időben megküldte az
ajánlatot, de a Kereskedelmi és Hitelbanktól csak ma kapta meg az anyagot. Nem volt ideje
komolyabban áttanulmányozni, ezért javasolj a novemberi ülés elé előterjesztés elkészítését.
A Takarék Bank szolgáltatással kapcsolatos kiadásunk havi 30 ezer forint körül van.
Muskát Zoltán: kérdése, hogy mennyi a Takarék Bankkal kötött szerződés felmondási ideje.
Javasolja, hogy állítsunk össze egy táblázatot, és adjuk ki minden ajánlatot tevő banknak. Ha
a Takarék Bankkal a szerződés felmondható, terjesszük a novemberi ülés elé.
Martényi János: kérdés az, hogy akarunk-e bankot váltani, fel kell-e rúgnunk a régi jó
kapcsolatunkat.
Muskát Zoltán:a szeptemberi ülésen felvetett problémák nem lettek megoldva, így ez olyan,
mintha nem csináltunk volna semmit a több, mint másfél hónapban. Nem látom nyomát a
térfigyelő rendszer kiépítésének. Kiss Balázsék házának lábazata megrongálódott, valamint a
futballpálya lejáratának elkészíttetése felvetődött múlt ülésen.
Martényi János: térfigyelő rendszer vonatkozásában arra várunk, hogy nagyobb pixeles
kamerákat kapjunk ugyanazért a pénzért, ahogy a kivitelező ígérte. Még az idén el fog
készülni a munka. Természetesen felvette a kapcsolatot a Soltúttal, ha végeznek az
útfelújítással, elvégzik ezt és még sok apró feladatot.
Kiss Balázs: javasolja a Budapest Bankkal is felvenni a kapcsolatot, mert jelentős
kedvezményeket kapnánk. Előnyt jelentene, ha a Nonprofit Kft. számlavezetését is átvinnénk
a Budapest Bankhoz.
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Muskát Zoltán: nem biztos benne, hogy ilyen rövid idő alatt fel tudjuk mondani a
számlavezetési szerződést.
Kiss Balázs: a pénzügyi főmunkatárs sürgősen csináljon egy táblázatot, úgy könnyebb lenne
összehasonlítani a kondíciókat. Ki kellene emelni azokat a fontosabb tételeket, amelyek a
legnagyobb költségeket jelentik.
Több hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Muskát Zoltán) mellett az alábbi
határozatot hozta:
101/2013. (X. 22.) számú határozat
A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármester átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót jóváhagyja.
2. napirend (jkv-hez mellékelve)
Schauer Antal pénzügyi főmunkatárs: kiegészíti az írásos előterjesztést: az előző anyaghoz
képest az iskola felújítás lett kivéve a koncepcióból, a többi szám nagyjából ugyanaz.
Muskát Zoltán: a bb. pont nem stimmel, ez az összeg 10 millió forintnál kevesebb nem lehet.
Schauer Antal pénzügyi főmunkatárs: sorcsúszás történt, ezt javítani fogja.
Martényi János javasolja az írásos anyag elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
102/2013. (X. 22.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete egyetért a koncepcióban meghatározott feladatokkal,
célkitűzésekkel valamint az eszközrendszerrel, így a 2014. évi költségvetési koncepciót
jóváhagyja, a tervező munka alapjául elfogadja.
A tervezési munkát tovább kell folytatni, és a 2014. évi költségvetést 2014. február 15-ig a
polgármester terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: 2014. február havi ülés.
3. napirend (jkv-hez mellékelve)
Martényi János: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta volna a 2013. évi költségvetés
módosítását, de csak két tag jelent meg, nem volt határozatképes.
Muskát Zoltán: a pedagógusok szeptemberben megkapták a béremelést, de ez nem
vonatkozott a technikai dolgozókra. Javasolja az 5 főnek 4 hónapra bruttó 20 ezer forint/hó/fő
összeget biztosítani december 31-ig.
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Martényi János: a saját, hivatali dolgozóink sem kaptak 7-8 éve bérfejlesztést, nem változott
az illetményalap. Kéri ezt is megfontolni.
Kiss Balázs: felveti, hogy utalványban lenne a leggazdaságosabb az önkormányzatnak.
Schauer Antal pénzügyi főmunkatárs: utalványban 34.04%, kézpénzes kifizetésnél 27% a
járulék.
Muskát Zoltán: nem közös hivatalban vannak a dolgozók? Akkor adjon a közös hivatal.
Martényi János: ha a Baptista Szeretetszolgálat dolgozóinak lehet adni, akkor adjunk a hivatal
dolgozóinak is ugyanekkora összeget, ugyanannyi időre.
Határozatként javasolja elfogadni, hogy az iskola és óvoda 5 technikai dolgozójának, valamint
az önkormányzatai hivatal 4 dolgozójának 4 hónapra bruttó 20 ezer forint/hó/fő összeget
biztosítsunk december 31-ig (dolgozónként bruttó 80 ezer forint).
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
103/2013. (X. 22.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete az iskola és óvoda 5 fős technikai személyzetének, és az
önkormányzati hivatal 4 Kölkeden dolgozó köztisztviselőjének egyszeri bruttó 80 ezer forint
összeget biztosít.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: 2013. november 30.
A polgármester szavazásra bocsátja a 2013. évi költségvetés módosítását.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal megalkotta
9/2013. (X.24.) önkormányzati rendeletét a 2013. évi
költségvetésről szóló rendelet módosításáról

4. napirend (jkv-hez mellékelve)
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
104/2013. (X. 22.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete a módosított, melléklet szerinti tartalommal Kölked
Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját elfogadja.
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5. napirend (jkv-hez mellékelve)

a)
Martényi János: a Bursa központ csatlakozási nyilatkozatot kér a 2014. évi fordulóra is.
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
105/2013. (X. 22.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához. A pályázati kiírást az
önkormányzat honlapján és más helyben szokásos hirdetményi úton közzéteszi.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: 2013. november 15.

b)
Martényi János: az írásos anyagot mindenki megkapta. Kiss Balázst javasolja az Intézményi
Tanácsba delegálni.
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
106/2013. (X. 22.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete a KISZI Közös Igazgatású Baptista Általános Iskola és
Óvoda Kölkedi Általános Iskolája és Óvodája Intézményi Tanácsába Kiss Balázs
alpolgármestert delegálja.

c)
Martényi János: a Medicopter Alapítványt több éve támogatjuk, kérelmüket a képviselők
megkapták. Javasolja 10 ezer forint támogatás megállapítását.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
107/2013. (X. 22.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete a Medicopter Alapítványt 10.000,- Ft-tal támogatja. A
polgármester gondoskodjon a támogatás átutalásáról.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: 2013. október 31.
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6. Képviselői interpellációk
Muskát Zoltán: lejárt a határidő az orvosi rendelő ajtajának hangszigetelésére. Szél doktor
munkáját javasolja, hogy köszönjük meg.
Martényi János: a mohácsi vállalkozó felmérte a munkát, meg van rendelve az ajtó
szigetelése. Szél doktor munkáját megköszöntem személyesen és levélben is.
Kiss Balázs: az iskolával szembeni buszmegállóra egy héten belül csatornát kellene feltenni, ő
biztosítja az anyagot. Kéri, hogy a buszmegálló legyen nyitva, tegyük rendbe, hogy a lakosság
használni tudja. Jelzi, hogy pályázati lehetőség lesz a LEADER-nél, a falugondnoki buszt le
kellene cserélni.
Martényi János: holnap elküldi a közmunkásokat és megcsináltatja.
Muskát Zoltán: mennyibe kerül most egy ilyen busz? Pályázni kellene, mert addigra biztosan
letelik az 5 év.
Martényi János: véleménye szerint 7-8 millióba kerülne egy új busz.
Csomor Tibor: kérdése, hogy a receptíráshoz is időpontot kell kérni a háziorvoshoz? A temető
felé hordják a földet, az az út helyre lesz hozva?
Kiss Balázs: aki első alkalommal megy az új orvoshoz, annak kell időpont, azért, hogy az
orvos megismerje a beteget.
Martényi János: a temető felé vezető utat még Mindenszentek előtt helyrehozza a kivitelező.
Muskát Zoltán: azon az úton eredetileg is kő volt, nem földdel kellene rendbe hozni, hanem
kővel.
Csomor Tibor: a Gőte-tó nem tölti be funkcióját, talán fel kellene tölteni. Nagyon el van a tó
nádasodva. Az erdőfűi melléképület tetejét helyre kellene hozni a Kastély mellett. A
futballpálya bejáratát is helyre kellene hozni majd. A Rózsa utcában az útépítés következtében
megsérültek a gömbkőrisek.
Martényi János: ígéretet kaptunk a kivitelezőtől, hogy helyre lesz hozva.
Csomor Tibor: a rendőrséget meg kellene keresni, hogy az autósokat tartsák kordában, túl sok
a gyorshajtás. Sürgősen pótolni kellene a régi KRESZ táblákat. Zebra kellene az iskolánál
vagy sebességkorlátozó tábla. Mi lett a vége a határnyiladékos fakivágásnak?
Martényi János: a Közútkezelő feladata a táblák pótlása a főúton. Ami fát nem a DDNP
területéről termeltük ki, azt megkaptuk, valamint kiállítottunk 250 ezer forintról számlát,
amely még nem érkezett meg. A többi kitermelt fa sorsáról jelenleg még hivatalosan nem tud.
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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

Csomor Tibor
jkv. hitelesítő

Gerber Csaba
jkv. hitelesítő
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