Kölked Község Képviselő-testülete
14/2013.

Jegyzőkönyv
Készült: 2013. november 18-án 16.27 órakor Kölked Község Képviselő-testülete nyilvános
ülésén, az önkormányzati hivatal tanácstermében.
Jelen vannak: Martényi János polgármester, Kiss Balázs alpolgármester, Gerber Csaba,
Muskát Zoltán, Müller Andrásné, Németh Zoltán képviselők.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző, Varga Veronika kirendeltség-vezető, Schauer
Antal gazdálkodási főmunkatárs a 2., 3., 4. és 7. napirendeknél, tanácskozási joggal
meghívottak.
Igazoltan távol: Csomor Tibor képviselő.
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.
Muskát Zoltán javasolja Hullám Dávid első lakáshoz jutók támogatási kérelmét zárt ülésen
tárgyalni, az egyedi hatósági ügyek között. A polgármester javasolja tárgyalni 6. napirendként
a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, 7.
napirendként a LED-es közvilágítás kivitelezését, 8. napirendként a Mikulás csomag és az
Idősek karácsonyi csomagja értékének meghatározását, 9. napirendként az Interpellációkat.
Zárt ülésen javasolja tárgyalni az egyedi hatósági ügyekről szóló előterjesztést.
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.) Beszámoló a háromnegyedéves gazdálkodásról
Előadó: Martényi János polgármester
3.) Banki költség csökkentésére érkezett ajánlatok kiértékelése
Előadó: Martényi János polgármester
4.) Beszámoló az adózás tapasztalatairól, javaslat a helyi adók 2014. évi mértékére
Előadó: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző
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5.) Jelentés a 2013. évi munka- és tűzvédelmi tevékenységről
Előadó: MHK Szolgáltató Bt. képviselője
6.) Előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás
módosításáról
Előadó: Martényi János polgármester
7.) Előterjesztés a LED-es közvilágítás kivitelezéséről
Előadó: Martényi János polgármester
8.) Gyerekek Mikulás csomagja és idősek karácsonyi csomagja értékének meghatározása
Előadó: Martényi János polgármester
9.) Interpellációk

1. napirend (jkv-hez mellékelve)
Martényi János: az írásos anyagot minden képviselő megkapta, szóban kiegészíti azt a német
adományozó felajánlásával, melynek tükrében a településen élők várhatóan egy kis teherautó
és egy pótkocsi használt ruhát kapnak még idén decemberben. A térkövezés önkormányzatot
terhelő költsége hozzávetőlegesen 300 ezer forint.
Muskát Zoltán: a temető felé vezető új úttorkolat nyugati részét tönkretették, itt újra kellene
aszfaltozni. A hivatal és bolt előtti térkövezett részen lesz az esővíz elfolyását biztosító
lefolyó? A terveknek megfelelően a hivatal bejárata akadálymentes lesz-e? Jelzi, hogy az
orvosi rendelőben, habár ki lett cserélve az ajtó, még mindig kihallatszik a beszéd. Az orvosi
rendelő udvarában lévő fatárolónál kéri leszerelni az udvari lámpát, mert balesetveszélyes.
Martényi János: a térkövezett részhez 44 db lefolyó elem lesz beépítve. A mozgáskorlátozott
feljáró a hivatal hátsó bejáratánál lesz kialakítva, mivel az a homlokzati részen nem
megoldható. A gépjárműbehajtó részen nem helyezek el lefolyót, így ott a kerekes székesek is
tudnak majd közlekedni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
108/2013. (XI.18.) számú határozat
A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármester átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót jóváhagyja.
2. napirend (jkv-hez mellékelve)
Muskát Zoltán: ismerteti a PÜB azon javaslatát, hogy a Képviselő-testület hagyja jóvá a
háromnegyedéves gazdálkodás végrehajtásáról szóló beszámolót. A bizottsági ülésen is
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jelezte, hogy a pénzkészlet 21.111.140 forintnyi összegét véleménye szerint a maradványban
kellene szerepeltetni. Az Önkormányzati Általános résznél közel mintegy 10 millió forintos
lemaradásunk van.
Schauer Antal pénzügyi főmunkatárs: könyveléstechnikailag így helyes. 2,5 millió forint
csúszó központi finanszírozásunk van, és ehhez jönnek még a közmunka költségei. A
falugondnokságnál szereplő tétel a vis maior támogatásunk miatt nőtt meg 573 eFt-tal.
Kiss Balázs: mennyi pénzünk van jelenleg a kasszában?
Schauer Antal pénzügyi főmunkatárs: 19,5 millió forint.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátja a háromnegyedéves
gazdálkodás jóváhagyását. Javasolja elfogadni az arról szóló beszámolót.
A képviselő-testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
109/2013. (XI.18.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete a háromnegyedéves gazdálkodásról szóló beszámolót
jóváhagyja.
3. napirend (jkv-hez mellékelve)
Muskát Zoltán: a PÜB javasolja, hogy a Mohácsi Takarék Bankkal tartsuk fenn a
szerződésünket a bemutatott konstrukciók alapján. 3 hónappal ezelőtt azért született erre
vonatkozóan határozat, mert negatív banki eredményünk volt. A mellékelt ajánlatok alapján
alá tudjuk támasztani, hogy a negatív eredmény ellenére is a Takarék Banké a legkedvezőbb
ajánlat.
Kiss Balázs: a piros színnel kiemelt részt tartalmazó anyagot ő küldette ki. Személyesen bent
járt a Takarék Bank mohácsi központjában. Megtudta, hogy a bank is küzd azért, hogy fiókjait
fenn tudja tartani. Ha az önkormányzat megszüntetné a kölkedi fiókban vezetett számláit,
valószínűleg megszüntetnék a fiókot. Ígéretet kapott, hogy amennyiben a számlavezetőnk
maradhatnak, a jövőben is garantálni tudják a banknál, hogy rugalmasak lesznek, és egyedi
ajánlatokat nyújtanak az önkormányzat részére.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátja a PÜB javaslatát,
mely szerint továbbra is a Mohácsi Takarék Bank legyen a számlavezető pénzintézetünk.
Javasolja elfogadni a javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
110/2013. (XI.18.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete továbbra is a Mohácsi Takarék Bank Kölkedi Fiókja
pénzintézetnél vezeti számláit.
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4. napirend (jkv-hez mellékelve)
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: a PÜB tárgyalta és elfogadásra javasolja a
beszámolót. Javaslatként elhangzott, hogy a gépjárműadó behajtását hatékonyabbá kell tenni,
kezdeményezni kell a járművek forgalomból való kivonását.
Kiss Balázs: egyetért a fogalomból kivonás javaslatával, szorgalmazza azt.
Muskát Zoltán: lett már indítva ilyen eljárás? Kifejezett kérése, hogy a legnagyobb
adófizetőkön túl a legnagyobb adósokról is kapjon tájékoztatást.
Martényi János: igen, kezdeményeztünk már kivonatási eljárást, melynek a jövőben kiemelt
figyelmet fognak szentelni. A legnagyobb adósok névsorát írásban kiküldjük.
Kiss Balázs: az adófizetési kötelezettséget tartalmazó hivatali értesítés értelmezése nehéz.
Hatékonyabbá lehetne tenni, ha rövid, könnyebben értelmezhető levelet mellékelnének hozzá.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátja az adózás
tapasztalatairól és a helyi adók 2014. évi mértékéről szóló beszámoló elfogadását. Javasolja
jóváhagyni az arról szóló beszámolót.
A képviselő-testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
111/2013. (XI.18.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete az adózás tapasztalatairól és a helyi adók 2014. évi
mértékéről szóló beszámolót elfogadta.
5. napirend (jkv-hez mellékelve)
Muskát Zoltán: meghatalmazást hozott az MHK Szolgáltató Bt. ügyvezetőjétől, így
beszámolásra jogosult. Kiegészíti az írásos anyagot azzal, hogy 3 év alatt 2 munkahelyi
balesetünk volt, ez átlagosnak tekinthető. Jelezte már, hogy a közfoglalkoztatottak reggelente
balesetveszélyesen közlekednek – kivilágítatlanul bicikliznek - munkába menet, illetve
munkaidő alatt is. Tűzvédelmi vonalon a Népházat, idősek klubját kellene felülvizsgálni.
Jogszabályi változások miatt változnak például a tűzveszélyességi osztályba sorolások, a
menekülési útvonalra vonatkozó előírások. Jelzi, hogy az iskolánál lévő tűzi vízvezeték nem
megfelelő.
Kiss Balázs: mi történik akkor, ha munkaidőben esetleg elütnek egy közmunkást?
Felelősségre vonható a munkáltató?
Muskát Zoltán: ez a munkavállaló felelőssége.
Martényi János: tudomása van arról, hogy Muskát Zoltán úr jelezte a közmunkások nem
megfelelő közlekedését, a jelzést követően azonnal minimum láthatósági mellény
használatára adtunk utasítást, illetve kértük a dolgozókat, hogy kivilágítatlan kerékpárral ne
vegyenek részt a közlekedésben.
-4-

Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátja 2013. évi munka- és
tűzvédelmi tevékenységről szóló jelentés elfogadását. Javasolja jóváhagyni az arról szóló
beszámolót.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás (Muskát Zoltán) mellett az alábbi
határozatot hozta:
112/2013. (XI.18.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete a 2013. évi munka- és tűzvédelmi tevékenységről szóló
jelentést elfogadta.
6. napirend (jkv-hez mellékelve)
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: az írásos anyagot mindenki megkapta. A
megváltozott jogszabályok teszik szükségessé a Társulási Megállapodás módosítását.
Muskát Zoltán: a veszélyes hulladék, építési hulladék elszállítása nem megoldott.
Több hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátja a Mecsek-Dráva Regionális
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadását. Javasolja
elfogadni a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
113/2013. (XI.18.) számú határozat
1.
Kölked Község Képviselő-testülete a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék
Kezelő Rendszer létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás
módosítását a mellékelt tartalommal elfogadja.
2.
A Képviselő-testület felkéri Martényi János polgármestert, hogy a döntésről a
Társulási Tanácsot tájékoztassa és felhatalmazza, hogy a fentiek szerint módosított Társulási
Megállapodást aláírja.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: 2013. november 30.
7. napirend (jkv-hez mellékelve)
Martényi János: az írásos anyag is jól illusztrálja az önerőből és nem hitelből történő
kivitelezés előnyeit. Amennyiben elfogadja ezt a konstrukciót a Testület, úgy a kivitelezés
még 2013. évben megtörténhet.
Schauer Antal pénzügyi főmunkatárs: javasolja a pénzügyi teljesítést úgy ütemezni, hogy a
kifizetés legkorábban 2014. évben legyen.
Martényi János: ez megállapodás kérdése, a kivitelező céggel ezzel kapcsolatban biztosan
meg lehet egyezni.
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Több hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Javasolja azt elfogadni.
A képviselő-testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
114/2013. (XI.18.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete 89/2013. (VII. 16.) számú határozatát akként módosítja,
hogy a LED-es közvilágítást önerőből valósítja meg.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: értelem szerint

8. napirend
Martényi János: a tavalyi évben is támogattuk a 14 év alatti gyermekek Mikulás csomagját
(akkor 500,- Ft/fő összeggel) és a 70 év felettiek karácsonyi csomagját (akkor 2.000,- Ft/fő
összeggel). Idén is el kell dönteni, mennyit szánunk ezekre a csomagokra.
Muskát Zoltán: ismerteti a PÜB ülésén is elhangzott és ott megszavazott javaslatát, mely
szerint a 14 év alatti gyermekek részére 1.000,- Ft/fő, a 70 év feletti idősek részére 3.000,Ft/fő összeget állapítson meg a Testület.
Több hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, mely
szerint a gyerekek Mikulás csomagjára 1.000,- Ft/fő, a 70 év felettiek karácsonyi csomagjára
3.000,- Ft/fő összeget biztosítson a Képviselő-testület.
Javasolja a javaslat elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
115/2013. (XI.18.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete a gyerekek Mikulás csomagjára 1.000,- Ft/fő, a 70 év
felettiek karácsonyi csomagjára 3.000,- Ft/fő összeget biztosít. Felkéri a polgármestert a
csomagok elkészíttetésére és az érintettekhez való eljuttatására.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: értelem szerint
9. Interpellációk
Muskát Zoltán: javasolja támogatni az ingyenes influenza elleni védőoltást a hivatal, az iskola
és óvoda dolgozói részére. Kérése, hogy az influenza elleni védőoltás hirdetménye legyen fent
a honlapon is.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, mely szerint a Képviselő-testület ingyenes influenza elleni védőoltást biztosít a
KISZI Közös Igazgatású Baptista Általános Iskola és Óvoda Kölkedi Általános Iskolája és
Óvodája iskolai és óvodai dolgozói, valamint a hivatal dolgozói részére.
Javasolja a javaslat elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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116/2013. (XI.18.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete ingyenes influenza elleni védőoltást biztosít a KISZI
Közös Igazgatású Baptista Általános Iskola és Óvoda Kölkedi Általános Iskolája és Óvodája
iskolai és óvodai dolgozói, valamint a hivatal dolgozói részére
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: 2013. december 31.
Müller Andrásné: kutyaadó nálunk még nincs? Mohácson már fizetni is kellett. Kérése, hogy
haladéktalanul intézkedjenek Vakarcs László rottweiler kutyája ügyében, mert az a gazdája
kerítését kiszakította, a kutya ki tud ugrani az utcára, ahol sok gyerek jár. Kecskeméti Beáta
már nem lakja kölkedi házát, de tudomása van arról, hogy kutyákat tart a házban, melyet
rendszeresen etet a fia. Jelzi, hogy a Rózsa utcában lévő háza bejárójához csak köveket
helyeztek el az útépítő munkatársai, holott neki szilárd burkolatú beton bejárója volt.
Kiss Balázs: a képviselő asszony bejárata aszfaltozva lesz, a kövezés csak ideiglenes
megoldás. A kivitelező cég képviselőjétől ígéretet kapott arra vonatkozóan, hogy a korábban
szilárd burkolatú bejárókat szilárd burkolattal látják majd el. Kérése, hogy keressünk meg
állatvédőket és kérdezzük meg, milyen lehetőségek vannak Megyeri Julianna kutyáival
kapcsolatban. Úgy véli, nem gondoskodik ebeiről megfelelően.

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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