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KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

7052 Kölesd, Kossuth tér 2. 

Tel: (74) 436-033, Fax: (74) 536-001 

 

KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
2020. szeptember 28-i nyilvános ülésének 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 

Az ülésen hozott határozatok  

                 száma:                                                    tárgya: 

84/2020. (IX.28.)  a Kölesdi Mesevár Óvoda 2019/2020. nevelési évéről szóló 

beszámoló jóváhagyásáról 

 

85/2020. (IX.28.)  lejárt határidejű határozatokról 

 

86/2020. (IX.28.)  a 2020. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló 

tájékoztatás elfogadásáról 

 

87/2020. (IX.28.)  a 2020. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló 

tájékoztatás elfogadásáról 

 

88/2020. (IX.28.)  Kölesd község környezeti állapotáról szóló beszámoló 

elfogadása 

 

89/2020. (IX.28.)  a polgármester Társulásokban végzett munkájáról szóló 

beszámoló tudomásul vétele 

90/2020. (IX.28.)  a közmeghallgatás időpontjáról 

 

91/2020. (IX.28.)  az Egészségügyi Gondnokság 2020. I. félévi, előzetes 

ügyeleti elszámolásáról szóló tájékoztatójának tudomásul 

vétele 

 

92/2020. (IX.28.)  a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala által 

javasolt általános iskolai felvételei körzetekről  
 

93/2020. (IX.28.)  a Kölesd 145. hrsz-ú, temető mellett húzódó földterület 

megvásárlásáról 

 

94/2020. (IX.28.)  a Kölesd 500. hrsz-ú ingatlanból 330 m
2
 nagyságú terület 

megvásárlásáról 

 

95/2020. (IX.28.)  az Észak- és Közép-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 

1. (ÉKDU 1.)” elnevezésű, KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 

azonosítószámú projekt tekintetében a tervezési és 

kivitelezési vállalkozási szerződés tudomásul vételéről 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 28-án (hétfőn)  

               17
00

 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

Az ülés helye: Kölesdi Községháza tanácskozó terem, 7052 Kölesd, Kossuth tér 2. 1. em. 4. 

Jelen vannak: Greifenstein József polgármester  

 Berényi István  alpolgármester 

 Dr. Kiszler Gyula  képviselő 

 Gárdi Csaba  

 Horváth János 

 Konrád Zoltán 

 Szarvasné Schüszler Csilla képviselők 

Meghívott:  Gárdi Szilvia óvodavezető 

Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

 dr. Herczig Hajnalka jegyző 

 Vislócki Virág jegyzőkönyvvezető 

 

Greifenstein József polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 

Megállapítja, hogy 7 képviselő jelent meg, így az ülés határozatképes, és az ülést megnyitja. 

Javaslatot tesz a napirendi pontok megtárgyalására. Módosítási javaslat érkezik. 

Kéri, hogy az óvodai beszámolót vegyék előre, illetve az Egyebek napirend alatt tárgyalják az 

Észak- és Közép-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 1. (ÉKDU 1.)” tervezési és kivitelezési 

vállalkozási szerződésének tudomásul vételéről. 

A képviselő-testület az ülés napirendjét 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a módosítás 

szerint fogadja el: 

Napirendi javaslat: 

 

I. Beszámoló a 2019/2020-as nevelési évről, az óvodában folyó nevelési munkáról 
Előterjesztő: Gárdi Szilvia óvodavezető –(írásbeli előterjesztés) 

 

II. Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról, az átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről és az előző ülést követően tett fontosabb 

intézkedésekről 
Előterjesztő: Greifenstein József polgármester –(írásbeli előterjesztés) 

 

III. Tájékoztató a költségvetés I. félévi teljesítéséről 

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester –(írásbeli előterjesztés) 

 

IV. Döntés a Magyar Falu Program keretében elnyert közösségi tér ki-/átalakítás 

pályázatban a kivitelezői feladatok ellátására kiírt ajánlattételi eljárásban nyertes 

vállalkozásról 

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester –(írásbeli előterjesztés) 

 

V. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben 

való részvételről  
Előterjesztő: Greifenstein József polgármester –(írásbeli előterjesztés) 

 

VI. Beszámoló Kölesd község környezeti állapotáról 
Előterjesztő: Greifenstein József polgármester –(írásbeli előterjesztés) 
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VII. Féléves beszámoló a polgármester Társulásokban végzett munkájáról 
Előterjesztő: Greifenstein József polgármester –(írásbeli előterjesztés) 

 

VIII. Döntés a 2020. évi közmeghallgatás megtartásának módjáról, időpontjáról 
Előterjesztő: Greifenstein József polgármester –(szóbeli előterjesztés) 

 

IX. Tájékoztatás az Egészségügyi Gondnokság 2020. I. félévi, előzetes ügyeleti 

elszámolásáról  
Előterjesztő: Greifenstein József polgármester –(írásbeli előterjesztés) 

 

X. A Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala által javasolt 

általános iskolai felvételi körzetek véleményezése 
Előterjesztő: Greifenstein József polgármester –(írásbeli előterjesztés) 

  

XI. Döntés a Kölesd 145. hrsz-ú ingatlan, továbbá a Kölesd 500. hrsz-ú ingatlanból 

330 m
2 

nagyságú terület megvásárlásáról 
Előterjesztő: Greifenstein József polgármester –(írásbeli előterjesztés) 

 

XII. Egyebek 

 

Zárt napirendi javaslat: 

 

I. Beszámoló a Kölesdi Önkormányzati Kft. első féléves tevékenységéről 

Előterjesztő: Csikné Bányai Mária ügyvezető –(írásbeli előterjesztés) 

 

II. Egyedi hatósági ügyek: települési támogatás kérelmek 
 Előterjesztő: Greifenstein József polgármester –(helyben, írásos előterjesztés) 

Mielőtt rátérnek a napirendi pontokra, tájékoztatásként elmondja, hogy Siménfalván most volt 

választás és új polgármester lett, a képviselőkről nem tud információval szolgálni. 

Ezután rátérnek a napirendi pontok megtárgyalására. 

 

I. Beszámoló a 2019/2020-as nevelési évről, az óvodában folyó nevelési munkáról 
Előterjesztő: Gárdi Szilvia óvodavezető –(írásbeli előterjesztés) 

Greifenstein József polgármester: Mindenki megkapta írásban, át tudták tanulmányozni. 

Terjedelmes anyagot kaptunk. 

Nekem két dolog tűnik ki: az egyik, hogy milyen kevés gyerek van. A másik, hogy mindegyik 

hátrányos helyzetű. Ezek a tények. 

Átadja a szót az óvodavezetőnek. 

Gárdi Szilvia: A beszámolót augusztus végén fogadtuk el a nevelőtestülettel. A terjedelme az 

oktatás-politikai elvárások miatt ilyen. Azóta történtek új fejlemények. Augusztus 31-én 6 gyerek 

iratkozott ki az óvodából, az induló 51 helyett 45 gyermekkel kezdtük meg a nevelési évet. Egy 

nevelésbe vett gyerek hazakerült, egy testvérpár elköltözött Varsádra, egy nevelőszülő a három 

gyermekét Kistormásra íratta. 

Ez utóbbit részletesebben elmeséli. 

A hátrányos helyzetűek száma évről évre csökken, szigorodtak a követelmények. De a gyerekek 

speciális helyzete miatt van hátrányos és halmozottan hátrányos gyermek. 

Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy 3 állandó délelőttös óvónő van és 3 pedasszisztens. 

Ők foggal-körömmel dolgoztak, hogy ellássák a napi feladatokat. Jött a koronavírus járvány, ahhoz 

igazodtunk. Amikor nyitottunk, 80%-osan működtünk. 

Ennyit fűznék a beszámolóhoz. 

Berényi István alpolgármester: A szakmai részhez nem értek. De a gazdálkodásukat láttam a 

költségelszámolásnál, elég takarékos volt. Ennek a koronavírus az oka vagy a személyi összetétel 

olyan, amilyen. 
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Gárdi Szilvia: Nyáron 7 emberrel dolgoztunk, az egyik dajkának lejárt a szerződése, az egyik 

pedasszisztens felmondott. 

A 2019-es évből maradt annyi, hogy előre gondolkodtunk: tisztítószereket és fejlesztő eszközöket 

vásároltunk. 

Gárdi Csaba képviselő részletesen kifejti véleményét a legutóbb kialakult vitás helyzetről 

Kistormással. 

Az elvitt gyerekek miatt anyagi kárt okoztak a Kölesdi Óvodának. Valamit lépni kell, mert 

kényelmi szempontok miatt íratják át oda. Egy jellemtelen, megbízhatatlan embernek tartja a 

Kistormási polgármestert, az ő szemében leírta magát. A jövőben nem hajlandó együttműködni, 

amiben Kistormás is érintett. Ha már társulásban vannak, valahogy szankcionálni kellene vagy a 

kiesett összeget behajtani Kistormáson. Gondolni kell arra, hogy ha két csoport lesz, akkor keresnek 

más munkahelyet az óvónők. 

Greifenstein József polgármester: A Kistormási polgármestert nem mi választottuk meg. Az hogy 

kinek mit ígért, azt mi tudjuk, aztán más lett a helyzet. Törvényileg nem tudunk mit kezdeni. 

Törvény nem tiltja, hogy szállítsák a gyerekeket. Múlt héten volt náluk testületi ülés, ahol úgy 

határoztak, hogy több gyereket nem vesznek fel. Ezt nem tartották be. Ezzel törvénytelenséget nem 

követtek el, mindenki oda viszi a gyerekét, ahova akarja. A busszal való szállítást törvény nem 

tiltja. 

dr. Herczig Hajnalka jegyző: A döntés az volt, hogy 8 gyereknél nem visznek többet. 

Berényi István alpolgármester és Gárdi Csaba képviselő közt kisebb vita alakul ki a gyerekek 

elvitele végett. 

dr. Herczig Hajnalka jegyző: A hölgy mindenképpen elvitte volna a gyerekeket vagy Varsádra vagy 

Kajdacsra. Onnan is küldtek volna buszt. De Kistormás mégis úgy gondolta, hogy inkább oda 

vigyék, mint máshova, a polgármester ezt is szem előtt tartotta. 

A kis települések úgymond halásszák a gyerekeket. 

Mindenhol meg van határozva, hogy mennyi lehet a maximális gyereklétszám. Kistormáson 

jelenleg 25 fő. 

Gárdi Csaba képviselő és Berényi István alpolgármester továbbra sem értenek egyet egymás 

véleményével. 

Gárdi Szilvia ismerteti, hogy mi volt a probléma a korábban említett nevelőszülővel. Véleménye 

szerint kényelmi szempontok dominálnak.  

Elhozott egy szekszárdi óvodától kapott véleményezést, miszerint a Kölesdi Óvoda szakmai 

munkásságát más helyen is megirigyelnék. 

Dr. Kiszler Gyula képviselő is megosztja véleményét. Véleménye szerint a szülők szempontjából 

nagy az elvárás, sok a követelmény. Ezt fejti ki részletesen. 

Berényi István alpolgármester megérti a Kistormási polgármester helyzetét. Azt viszont elismeri, 

hogy a gyereklétszám fontos szerepet játszik a normatíva szempontjából. 

dr. Herczig Hajnalka jegyző ismerteti a Kistormási Képviselő-testület álláspontját az ügyben. 

A polgármester azon a véleményen van, hogy nincs értelme, hogy a két testület leüljön tárgyalni. 

Gárdi Szilvia nem hajlandó leülni a Kistormási óvodavezetővel, mert ő megkerüli a polgármestert. 

Újabb vélemények ismertetése következik. Mindenképpen valamilyen megoldást kell találni, akár 

támogatás formájában. 

A polgármester elmondja, hogy lehetetlen vállalkozás, hogy a helyi gyerekeket busszal vigyék az 

óvodába.  

További kérdés, vélemény nem érkezik. A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

84/2020. (IX.28.) önkormányzat határozat: 

a Kölesdi Mesevár Óvoda 2019/2020. nevelési évéről szóló beszámoló 

jóváhagyásáról 
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Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kölesdi Mesevár Óvoda 

intézményvezetőjének a 2019/2020. nevelési évet érintő beszámolóját 

jóváhagyja az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Határozatról értesül: Kölesdi Mesevár Óvoda intézményvezetője 

   Irattár 

Gárdi Szilvia óvodavezető távozik. 

 

II. Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról, az átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről és az előző ülést követően tett fontosabb 

intézkedésekről 

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester –(írásbeli előterjesztés) 

A polgármester kiegészítésként elmondja, hogy a szociális tűzifa pályázat keretében 129 m3-t 

ítéltek meg. 

A képviselők nem tesznek fel kérdést. 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

85/2020. (IX.28.) önkormányzat határozat: 

Lejárt határidejű határozatokról 

 

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 

tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a 

kiegészítéssel együtt elfogadja. 

 

Határozatról értesül: Irattár 

 

III. Tájékoztató a költségvetés I. félévi teljesítéséről 

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester –(írásbeli előterjesztés) 

Greifenstein József polgármester: Kaptatok több papírt is.  

A múlt alaklommal döntöttünk hitel felvételéről. Jó hír, hogy mégsem kellett felvenni, ki tudtuk 

fizetni a vállalkozót. Gyakorlatilag nincsen adósságunk, lejárt számlánk nincs. 

A tejüzem elszámolása még folyik, reméljük, hogy októberben megkapjuk a 10 millió forint 

támogatást. 

Nem mondom, hogy fényesen állunk, de hitel nélkül megoldottuk a dolgokat. 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

86/2020. (IX.28.) önkormányzat határozat: 

a 2020. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatás 

elfogadásáról 

 

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés I. 

féléves teljesítéséről szóló tájékoztatást az előterjesztés melléklete szerint 

jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Határozatról értesül: Irattár 

 

IV. Döntés a Magyar Falu Program keretében elnyert közösségi tér ki-/átalakítás 

pályázatban a kivitelezői feladatok ellátására kiírt ajánlattételi eljárásban nyertes 

vállalkozásról 

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester –(írásbeli előterjesztés) 

Greifenstein József polgármester: A művelődési ház belső átalakítása. Bekértük az árajánlatokat, 

arra kérünk felhatalmazást, hogy megkössük a szerződést. Kért külön árajánlatot a vízre, villanyra, 

nyílászáró cserére, stb. De nagyon magas árajánlatot adtak, ami a pályázatba nem fér bele. Ezért 
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kértünk újat, így nem tudunk döntést hozni. 

Más észrevétel, megjegyzés nem érkezik. 

 

V. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben 

való részvételről  
Előterjesztő: Greifenstein József polgármester –(írásbeli előterjesztés) 

Greifenstein József polgármester: Akarunk-e csatlakozni, ez a kérdés. Minden évben megtettük. 

Havi 3.000,- forintot adtunk az önkormányzat részéről.  

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

87/2020. (IX.28.) önkormányzat határozat: 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben 

való részvételről 

 

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben és 

felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat benyújtására. 

    

Felelős: Greifenstein József polgármester  

Határidő: 2020. október 1. 

Határozatról értesül: Pénzügy 

   Irattár 

 

VI. Beszámoló Kölesd község környezeti állapotáról 
Előterjesztő: Greifenstein József polgármester –(írásbeli előterjesztés) 

Greifenstein József polgármester: A kerékpárút első szakaszát leaszfaltozták a hídig, ez volt az 

egyszerűbb része. Most ön a támfal előtti rész, vízelfolyások kialakítása. Kistormáson lesz 

bonyolultabb a házak előtti szakaszon. Érkezett megkeresés, hogy nem jól van kimérve. Jövő héten 

ülünk össze a kivitelezőkkel, havonta tartunk megbeszélést. Egy résszámla kifizetésre került. 

A Laposréten épül a kikötő kis háza, abból is lett kifizetve. 

Próbáltuk a szeméttelepet rendezni, betakartuk földdel, de megint vittek ki bontott autó alkatrészt. 

Fel fogunk vadkamerát szerelni. Tettek már intézkedést korábban is, de kevés sikerrel. 

dr. Herczig Hajnalka jegyző: Most lesz pályázat, önkormányzatonként 3 millió forint pályázható 

illegális hulladék megszüntetésére.  

Greifenstein József polgármester: A településrendezési tervünk véleményezési szakaszban van, a 

tervezet elkészült. A hibákat kijavították. 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

88/2020. (IX.28.) önkormányzat határozat: 

Kölesd község környezeti állapotáról szóló beszámoló elfogadása 
 

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 

beszámolóját a község környezeti állapotáról jóváhagyja.  

Egyúttal felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a beszámoló 

közzétételéről. 

 

Felelős: Tájékoztatásért polgármester 

Határozatról értesül:  Kölesd község lakossága 

Irattár 

 

VII. Féléves beszámoló a polgármester Társulásokban végzett munkájáról 
Előterjesztő: Greifenstein József polgármester –(írásbeli előterjesztés) 

Greifenstein József polgármester: A Paksiba járunk, a szavazásnál ott vagyunk.  
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Kérdés észrevétel nem érkezik. A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

89/2020. (IX.28.) önkormányzat határozat: 

a polgármester Társulásokban végzett munkájáról szóló beszámoló 

tudomásul vétele 
 

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 

Társulásokban végzett féléves munkájáról szóló beszámolóját tudomásul 

veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Határozatról értesül:  Irattár 

 

VIII. Döntés a 2020. évi közmeghallgatás megtartásának módjáról, időpontjáról 
Előterjesztő: Greifenstein József polgármester –(szóbeli előterjesztés) 

A megtartása módjáról tárgyalnak először, a vírusos helyzet kicsit megnehezíti. 

Ezután az időpont egyeztetése történik.  

Végül az október 26-i időpontot fixálják, ha nem hoznak felsőbb döntést, ami nem engedi. 

Kérdés, vélemény nem érkezik. A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

90/2020. (IX.28.) önkormányzat határozat: 

a közmeghallgatás időpontjáról 

 

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy – 

amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi – 2020. október 26. napján 

18.00 órakor tartja a közmeghallgatást a Faluházban.  

A közmeghallgatás napirendje: 

1. Kölesd település 2019. évének értékelése 

2. Tájékoztatás a folyamatban lévő és tervezett beruházásokról 

3. Hozzászólások, kérdések 

 

Határidő: azonnal 

Határozatról értesül: Lakosság 

   Irattár 

IX. Tájékoztatás az Egészségügyi Gondnokság 2020. I. félévi, előzetes ügyeleti 

elszámolásáról  
Előterjesztő: Greifenstein József polgármester –(írásbeli előterjesztés) 

Észrevétel, megjegyzés nélkül elfogadják. 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

91/2020. (IX.28.) önkormányzat határozat: 

az Egészségügyi Gondnokság 2020. I. félévi, előzetes ügyeleti 

elszámolásáról szóló tájékoztatójának tudomásul vétele 

 

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Egészségügyi 

Gondnokság 2020. I. félévi, előzetes ügyeleti elszámolásáról szóló 

tájékoztatóját tudomásul veszi. 

 

    

Felelős: Greifenstein József polgármester  

Határozatról értesül: Pénzügy 

   Irattár 

X. A Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala által javasolt 

általános iskolai felvételi körzetek véleményezése 
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Előterjesztő: Greifenstein József polgármester –(írásbeli előterjesztés) 

Az előzőhez hasonlóan ezt is elfogadják. 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

92/2020. (IX.28.) önkormányzat határozat: 
a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala által javasolt 

általános iskolai felvételei körzetekről 
 

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolna Megyei Kormányhivatal 

Szekszárdi Járási Hivatala által javasolt általános iskolai felvételei körzetekkel 

egyetért. 

A településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 

hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma:  

 

Intézmény Tanulók létszáma 

Kölesdi Béri Balogh Ádám 

Általános Iskola 

32 fő 

Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola 

és Gimnázium Gyönki Tagiskolája 

3 fő 

Szekszárdi I. Béla Gimnázium 

Bezerédj István Általános Iskolája 

3 fő 

 

Felelős: Greifenstein József polgármester  
Határidő: 2020. október 31. 

Határozatról értesül: Pénzügy 

   Irattár 

 

XI. Döntés a Kölesd 145. hrsz-ú ingatlan, továbbá a Kölesd 500. hrsz-ú ingatlanból 

330 m
2 

nagyságú terület megvásárlásáról 
Előterjesztő: Greifenstein József polgármester –(írásbeli előterjesztés) 

Greifenstein József polgármester: Több ülésen tárgyaltunk már ebben a témában. Adásvételi 

szerződést kell még kötni, utána a földhivatalnál kell a megosztást elintézni. A korábban 

meghatározott 100.000,- Ft összeg marad.  

Más észrevétel, megjegyzés nem érkezik. A polgármester szavazásra bocsátja a határozati 

javaslatot. 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

93/2020. (IX.28.) önkormányzat határozat: 

a Kölesd 145. hrsz-ú, temető mellett húzódó földterület megvásárlásáról 

 

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete meg kívánja vásárolni a 

Tímár István tulajdonában álló, Kölesd 145. hrsz-ú ingatlan katolikus temető 

melletti részét. Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 100.000,- 

Ft összegű vételi ajánlatot tesz a Kölesd 145. hrsz-ú ingatlan katolikus temető 

mellett húzódó részére. 

A vételi ajánlat elfogadása esetén a Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Greifenstein József polgármester  

Határidő: 2020. október 31. 

Határozatról értesül: Pénzügy 

   Irattár 

XII. Egyebek 
Greifenstein József polgármester: A Kovács Feri melletti szakaszról van szó. Készült vázrajz. Az 

önkormányzat tulajdonába fog kerülni, de testületi meghatalmazás kell, hogy a földhivatalnál 

elintézhessük.  

A kerítés elkészült, ami a két kivitelezőt terheli.  
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A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

94/2020. (IX.28.) önkormányzat határozat: 

a Kölesd 500. hrsz-ú ingatlanból 330 m
2
 nagyságú terület 

megvásárlásáról 

 

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Kölesdi Agrár Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

tulajdonában álló Kölesd 500. hrsz-ú, kivett gépműhely, udvar művelési ágú 

ingatlanból 330 m
2
 nagyságú területet megvásároljon Kölesd Községi 

Önkormányzat az előterjesztés mellékletét képező változási vázrajz szerint. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 

megkötésére. 

 

Felelős: Greifenstein József polgármester  

Határidő: 2020. október 31. 

Határozatról értesül: Pénzügy 

   Irattár 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

95/2020. (IX.28.) önkormányzat határozat: 

az Észak- és Közép-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 1. (ÉKDU 

1.)” elnevezésű, KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 azonosítószámú projekt 

tekintetében a tervezési és kivitelezési vállalkozási szerződés tudomásul 

vételéről 
 

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEHOP-2.1.3-15-2016-

00033 azonosítószámú „Észak-és Közép-Dunántúli ivóvízminőség-javító 

program 1.” Pincehely, Tamási, Kistormás, Kölesd települések és KEHOP-

2.1.2-15-2016-00001 azonosítószámú „Aba nagyközség ivóvízminőségjavító 

projektje” Aba település tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű 

ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint kötendő vállalkozási 

szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi. 

Egyben felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Greifenstein József polgármester 

Határidő: 2020. október 15. 

Határozatról értesül:  Irattár 

Greifenstein József polgármester: A fűtés-korszerűsítésre beadott pályázatunk nem nyert, most jött 

az értesítés. Az óvodára nem érkezett semmi, még hiánypótlás sem, ez kicsit gyanús. 

Van benn egy a civil szervezet által benyújtott pályázat, egy óvoda és egy ravatalozó felújítás. 

A közművelődésire sem jött válasz. 

A Közös Hivatal költségvetéséből irodabútort vásároltunk, az OTP költözéséből eredő 

bútorselejtezés végett. A héten meg is lehet, de a fuvart nekünk kell intézni. 

Röviden felsorolja, hogy milyen bútorokat és eszközöket vásároltak. 

A munkásokkal lefestettünk egy hirdetőtáblát, amit ki kell rakni. Korábban egy volt képviselő 

javasolta, hogy a gyalogátkelő mellett, a Széles Józsinál lenne a legjobb helyen. Oda megpróbálják 

kirakni. 

Szarvasné Schüszler Csilla képviselő: A védőnő jelezte, hogy az internet hálózatával probléma van. 

Nem lehetne megoldani? 

Greifenstein József polgármester: Ma reggel is volt itt, jelezte. Nemsokára megoldódik, a 

szolgáltatónak egy ideje már jeleztük, de még nem jöttek ki. Át szeretnénk költöztetni a régi 

könyvtár épületébe, mert kihasználatlan, de fűtés van. Egyenlőre viszont tele van bútorokkal, mert 

hamarosan nekiállnak a művelődési ház belső tatarozásának, és valahova pakolni kellett. 



10.oldal, összesen: 10 

Tájékoztatásként elmondja továbbá, hogy a vért vevő hölgy részére biztosítanak plexit és lázmérőt, 

nem egy nagy összeg. 

Gárdi Csaba képviselő: A patak kotrásával történt valami? Valami megoldást kell találni. Továbbá a 

kerékpárútnál is padka lehetne, mert már most nagyon sáros. 

Greifenstein József polgármester: Találkoztunk Naszvadi Balázs úrral, elküldtük a fényképeket, 

segítséget kértünk tőle, ha már a Vízüggyel nem jutottunk tovább. 

Pénteken leszüretelték a szőlőt, amiből szőlőlevet préseltettek. Viszünk az óvodának, meg az 

iskolának, ha jut annyi. Kint voltak a közmunkások meg a nyolcadikosok is. 

Bort nem készítettünk, mert nincs ember, aki értene hozzá, meg hiányoznak eszközök is. 

 

További megtárgyalni való nem lévén a polgármester 19 órakor berekeszti a nyilvános ülést. 

A képviselő-testület az Mötv. 46.§ (2) bekezdése szerint az egyedi hatósági ügyeket zárt ülésen 

tárgyalja. 

 

 

kmf 

 

 

 

   Greifenstein József      dr. Herczig Hajnalka 
     polgármester                 jegyző 


