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Képviselőtestületi ülés
1. 2015. évi költségvetés megvitatása – néhány újdonság a sorok közül:
A testület egyhangú döntése értelmében bekerült újra a költségvetés soraiba az általános
iskolás tanulók beiskolázási támogatása, melynek keretösszege 500.000ft. A támogatás
kiadásának feltételeit egy későbbi időpontban vitatják meg. Szintén 500.000ft került
betervezésre az általános iskola épületének karbantartására.
A helyi óvodás gyerekek minden napi gyümölcsfogyasztását az önkormányzat átvállalta, több
árajánlat bekérése után a tavalyi 100.000ft keretet az idei évben 200.000ft-ra emelte. Az eddig
ismeretes óvodai tisztasági csomag költségei is az óvodai év második félévétől az
önkormányzatot terhelik, megkönnyítve ezzel a szülők mindennapi költségeit.
A lehetséges pályázatokhoz 20mft önerő lett betervezve.
A civil szervezetek támogatására idén 4,5m ft áll rendelkezésre, melynek elosztásáról a
közeljövőben születik döntés.
Végül 2015. évi költségvetési rendeletet - egy tartózkodással- a képviselő testület elfogadta.
2. Egyeztetés az óvoda vezetőjével
Az önkormányzat a már fent említett lépésekkel kívánja az óvodai életet megkönnyíteni
mind a szülők, mind az ott dolgozók részére. Az óvodavezetővel, Geracsek Alfrédnével és
helyettesével Beutl Istvánnéval történt egyeztetés pozitívan zárult. A testület külön
kihangsúlyozta, hogy amennyiben az óvodának szüksége van anyagi vagy egyéb más
támogatásra, forduljon bizalommal a képviselőtestület felé, lehetőségükhöz mérten támogatni
fognak minden kezdeményezést. A vezető részéről elhangzott továbbá, hogy az óvodában is
teljes körü felújításra lenne szükség, de különösképpen a hátsó épület vizes blokkját kellene
felújítani. Január hónapban a fűtési rendszer újabb átalakításon, bővítésen ment át annak
érdekében, hogy minden helyiségben azonos hőmérséklet legyen. A vezető felé további kérés
volt, hogy az óvoda jelenlegi 2,4mft-os gázfogyasztását lehetőség szerint csökkenteni kellene.
Témája volt még az egyeztetésnek az óvodai étkezés, melyre a vezető a szülők által kitöltött
kérdőív alapján gyűjtött össze véleményeket.
4. Rendezési terv módosítása
Több magánszemély adott be kérelmet az elmúlt hónapok során a rendezési terv
módosítására. A képviselőtestület megtárgyalta és elfogadta. A rendezési terv módosításának
költségei a magánszemélyek által kerülnek kifizetésre.
Elfogadva
5. Falunap előkészítése
A minden évben május elsején megrendezésre kerülő Falunapra a költségvetésből 750.000ft
lett elkülönítve. A testület a következő ülésén, március utolsó szerdáján tárgyalja, majd a
Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság pontosítja a szervezést. Addig is a képviselő testület
szívesen fogad ötleteket, javaslatokat a programokkal kapcsolatban a kepviselok@kecsked.hu
e-mail címre.

8. Kamerarendszer
A kamerarendszer kiépítésére még 2014 decemberében több cégtől érkezett árajánlat. Az
önkormányzat egy szakértőt bízott meg az árajánlatok műszaki tartalmának felülvizsgálatával.
Szerencsére egy helyi szakértőt sikerült az üggyel megbízni. A szakvélemény kézhezvétele
után a testület januárban újabb pontosításokat és módosításokat kért attól a cégtől, amelyet
szakértői javaslatra kiválasztott. A cég vezetője és alkalmazottja egy személyes tárgyalás
során a tervezett helyszíneket újra megtekintette, és a kért módosításokkal kiegészített
árajánlatát a képviselő testület elfogadta. Polgármester úr felvette a kapcsolatot az EON helyi
képviselőivel, akikkel együttműködési megállapodásra kerül sor annak érdekében, hogy a
villanyoszlopok használatát a kamerák számára engedélyezik, valamint mérőórás vagy
átalánydíjas fizetési megállapodást is kell kötni. A kamerarendszer kiépítése tehát
elkezdődött. A várható befejezés sok mindennek függvénye, többek között függ az EON-nal
történő rengeteg dokumentáció elkészültétől, a villamos rendszer megtervezésétől és a
kamerák tényleges felszerelésének időpontjától. A már említett villamos tervdokumentációt
szintén egy helyi vállalkozó, Bodnár Mihály (Keszmann és Bodnár Kft) fogja elkészíteni az
önkormányzat részére térítésmentesen.
A kamerák a következő pontokra lesznek felszerelve: Vasút utca vége, Fő utca vége, Hunyadi
utca – Rákóczi utca sarok, Majki köz vége, Sportpálya, Fő tér.
A rendszer kiépítése az eddig felmerült költségek tükrében kb. 7,5mft. A Kecskéd Községért
Alapítvány számlájára a falu lakossága által befizetett összeg jelenleg kb. 2,5mft.
Köszönet a hozzájárulásért!
Képviselők

