Kecskéd Község testületi ülése 2014.11.26.
A testület a következő pontokkal foglalkozott:
1. A képviselő testület elfogadta az Önkormányzat 2014. I-III. negyedévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Az önkormányzat egészét tekintve a bevételek közel 67,31 %-ra, a
kiadások 63,6 %-ra teljesültek, ami az időarányos alatt van.
Az önkormányzat takarékos és megfontolt gazdálkodást folytatatott. A
2014. I-III negyedévben a működéshez szükséges személyi- és tárgyi
feltételek pénzügyi háttere az év során folyamatosan biztosított volt.
2. Ismertetésre került az adóbehajtás beszámolója (2014.I. félév).
Az adóhátralékokkal kapcsolatosan megállapítható, hogy minden
adónemben rendszeresen vannak elmaradások. Ennek csökkentésére
az önkormányzat apparátusa folyamatos erőfeszítéseket tesz. Mind a
vállalkozások, mind a magánszemélyek esetében vannak olyan
tartozások, melyek behajtásának valószínűsége nagyon alacsony (pl.:
felszámolás alatt álló cégek).
3. Az önkormányzati bérlakások bérleti díjai egységesen, inflációval azonos
mértékben (2,8%-kal) kerültek megemelésre 2015. január 1-től.
Az Óvoda u. 4. alatt található bérlakás felújítási költségei felmérésre
kerülnek a következő testületi ülésre annak érdekében, hogy a
közeljövőben ki lehessen adni.
4. A testület elfogadta a 2015. évi belső ellenőrzési ütemtervet és stratégiai
tervet, valamint módosításra került a 2014. évi ellenőrzési terv.
5. Az iskolai felvételi körzet a törvényi szabályok alapján elfogadásra került.
6. Tárgyalásra került a Község Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Társulásban való képviselet témája, a Községet Polgármester Úr fogja
képviselni.
7. Elfogadásra került a szociális tűzifa rendelet.
8. Tárgyalta a képviselő testület a Kecskédi Sport Kör elszámolását.
Az egyesület beadta az öltöző felújítás, valamint az öntözőberendezés
beruházásainak elszámolását, melyet a képviselőtestület elfogadott. Az
egyesület által benyújtott pótmunkák költségei elfogadásra kerültek.
9. A Kulturális Bizottság vezetője beszámolt az Idősek napja szervezésének
részleteiről.
10. A Kecskéd Községért Alapítvány elnöke beszámolót tartott az idei
támogatások elszámolásával kapcsolatban.
A képviselőtestület az Ifjúsági Szálláshelyen kültéri fedett
tartózkodóhelyek kialakítására megszavazott 1 millió Forint anyagi
hozzájárulást a jövő évi költségvetés terhére.
11. A tervezett kamerarendszerrel kapcsolatban érkeztek már árajánlatok. Az
anyagokat a testület szakértővel véleményezteti és lehetőség szerint a
következő testületi ülésre elő kívánja készíteni a döntést.
12. A Kulturális Bizottság vezetője beszámolt az adventi hetek szervezéséről.
13. A Testület zárt ülés keretében tárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmeket. Mind a 9 kérelmező részére
jóváhagyásra került a havi 5.000,- Ft támogatás.
14. Következő ülés időpontja: 2014.12.17.

