
Összefoglaló a Képviselő-testület 
 2014.december .17-ei üléséről 

 
 

1. Két ülés közti eseményekről számolt be a Polgármester. 
 dec. 1. képviselők kötelező továbbképzése, minden helyi képviselő és a 

polgármester is részt vett az egynapos képzésen 
 dec.1.: Közmeghallgatás 
 dec. 6. Kecskéd Községi Sportkör tisztújító közgyűlés: Szalados Szabolcs 

az újonnan megválasztott elnök 
 dec. 8. Műszaki bizottsági ülés, fő témája a Tó utcai beszakadt útszakasz 

mielőbbi javítása, valamint 3 veszélyes kereszteződésbe forgalomsegítő 
tükör megvásárlása és annak kihelyezése. A Malom utca – Majki utcai 
kereszteződésbe a tükör kihelyezésre került, a többihez a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. engedélyére van szükség. 

 dec. 13. Kecskédi Lovas Baráti Kör évzáró 
 dec. 14. Falukarácsony, Kézműves vásár 
 dec. 16. Német Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatása 
 az Önkormányzat által vásárolt hóhúzó megérkezett 

 
2. Az Önkormányzat 2014 évi költségevetési rendeletének módosítását a 

képviselő testület elfogadta. 
3. A köznevelési tanácsba a testület Kirschner Viola Képviselő asszonyt 

delegálja. 
4. Közép-Duna Vidéke Hulldékgazdalkodási Társuláshoz csatlakozni kívánó 

települések csatlakozási szándékát a képviselő testület elfogadta. 
5. Fogászati ügyelethez csatlakozás, támogatási megállapodást a testület 

elfogadta. 
6. Közterületek elnevezésének és annak megváltoztatására irányuló 

kezdeményezési rendeletet a képviselő testület elfogadta. 
7. Egyebek: 

 Az általános iskola 125 éves évfordulójának rendezvénysorozatát elvi 
és anyagi szinten támogatja a képviselőtestület, részletes 
költségkalkuláció mellett 

 Az iskola épületének problémáival kapcsolatban a Műszaki bizottság 
egy bejárás keretében priorizálja a felmerült fejlesztési területeket és 
lehetőség szerint forrásokat teremt. 

 A Kecskédi Sport Kör befogadó nyilatkozat kiadását a testület 
elfogadta. 

 A Belső ellenőrzési jelentést a testület elfogadta 
 Az „öreg” iskola első, hátsó rész fűtésének összeépítési munkálataira 

érkezett három árajánlat alapján a testület a Kirschner Fém Kft-t 
választotta, és megbízza Polgármester Urat a megrendeléssel és a 
szerződés megkötésével. 

 Járdafelújítás: Vasút - Fő utca kb. 20millió ft (1,5mft többletmunka volt 
rajta) 

 A kamerarendszer ajánlatai megérkeztek, műszaki kiértékelése 
folyamatban van. 



 A weblap koncepcióját kialakítja a testület 2015 elején, ehhez 
szükségünk van minden segítségre. Kérjük ötleteiket, hogy mit 
szeretnének látni a község weboldalán, melyet a 
kepviselok@kecsked.hu e-mailcímre várjuk! 
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