Kecskéd Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2852. Kecskéd, Vasút u. 105.
Jegyzőkönyv
Készült 2012. június 27.-én 17 órától megtartott
Képviselő-testületi ülésen
Jelen van: Mellékelt jelenléti ív szerint
Grúber Zoltán polgármester távolléte miatt Hartman József alpolgármester vezeti az ülést.
Köszönti a megjelent Képviselő-testületi tagokat és a meghívott vendégeket.
Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Hét megválasztott települési képviselőből négy
fő van jelen. Tomayer Béla képviselő távolmaradást, Eck Ferenc Zsolt képviselő késést
jelzett. Az alpolgármester ismertette a napirendi pontokat. A következő plusz napirendek
felvételét kéri.
1. Szociális étkeztetés ellátására szolgáltatási szerződés megkötése az oroszlányi
Önkormányzati Szociális Szolgálattal
2. Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Kistérségi ÁMK. tájékoztatója a 2011/2012.tanévről
3. 2012/2013 nevelési, tanítási évre csoportszámok, osztályok meghatározása
4. Kecskédi Általános Iskola pedagógus álláshely bővítés
5. Kecskédi Néptánc Egyesület kezességvállalási kérelme
6. Iskolai konyha tisztasági meszelése
Egyhangú döntéssel a testület elfogadta a napirendekre tett javaslatot. Ezután rátért azok
megtárgyalására.
1. napirend: Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Hartman: A tájékoztatást polgármester úr tartja majd meg a következő ülésen.

2. napirend:

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása

Hartman: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Felkérem a pénzügyi
bizottság elnökét ismertesse az előterjesztést és a bizottság álláspontját.
Csapucha: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.
Hartman: Köszönjük szépen. Van-e valakinek hozzászólása? Rendeletalkotásra van szükség.
Aki elfogadja a z előterjeszt, kérem kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület négy igen szavazattal egyhangú döntést hozott.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
szóló 1/2012./II.22./sz. rendeletét módosító 12/2012./VI.27./sz. rendeletét.
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3. napirend: zárt ülés külön jkv.

4. napirend:

Táncegyesület tájékoztatója a 2011 évi működésről, elszámolás a 2011
évi önkormányzati támogatással

Hartman: Írásban minden képviselő előzetesen megkapta a beszámolót. Van-e az
előterjesztőnek szóbeli kiegészítése?
Eck Márton: Nincs.
Csapucha: Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Elszámolás teljesen rendben volt, a pénzügyi
részt is elfogadásra javasoljuk.
Hartman: Építik, továbbviszik a korábban tanult táncokat. Tovább viszik Kecskéd jó hírét a
világban. Gratulálok az egyesület tagjainak, biztos vagyok abban, hogy a továbbiakban is jó
teljesítményt fognak nyújtani.
Csapucha: Meg kell becsülni a mai világban, ha valaki a szabadideje terhére társadalmi
munkát vállal. Gratulálok az egyesületnek.
Eck Ferenc Zsolt képviselő 17 óra 38 perckor megérkezett. A jelenlévő képviselők száma 5 fő.
Hartman: Aki elfogadja a beszámolót és a pénzügyi elszámolást, kérem, kézfelemeléssel
jelezze. 5 igen szavazattal a testület elfogadta az előterjesztést és a következő döntést hozta.
89/2012.(VI.27.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kecskédi Nemzetiségi Néptánc
Egyesület 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és a 2011 évi önkormányzati
támogatással történt elszámolását elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester

5. napirend:

Horgászegyesület tájékoztatója 2011. évi működéséről, elszámolás a
2011. évi önkormányzati támogatással

Hartman: Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Felkérem a titkár urat, olvassa fel a szabadságon
lévő elnök levelét.
Csapucha: Elnök úr kérelmet csatolt. (felolvasta) Elszámolás határidejét kéri
meghosszabbítani.
Hartman: A faház áll. A pénz felhasználásra került a kitűzött célra. Javaslom elfogadásra.
Ha van kérdés, tegyétek fel. Úgy látom, hogy nincs kérdés.
Aki a szóbeli kiegészítéssel elfogadja a beszámolót és a pénzügyi elszámolást, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. Öt igen szavazattal a testület elfogadta a beszámolót és a következő
döntést hozta.

3
90/2012.( VI.27.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kecskédi Horgászegyesület 2011.
évi tevékenységéről szóló beszámolóját és a 2011 évi önkormányzati támogatással történt
elszámolását elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester

6. napirend:

Intézményi étkeztetésre (Közétkeztetés) benyújtott ajánlatok elbírálása

Hartman: Felkérem a jegyző asszonyt az előterjesztés ismertetésére.
Antalné: Közétkeztetésre a pályáztatás a testületi döntés alapján meghívásos alapon történt.
Hat közétkeztetéssel foglalkozó cégtől kértünk ajánlatot. Négyen adtak ajánlatot. Nebuló,
Bakos és társa, Nebuló plusz és a Kölyök Kft.
Pénzügyi Bizottság megvizsgálta az ajánlatokat.
Csapucha: Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Nem volt egyszerű dolgunk. Kölyök Kft.
ajánlata volt a legkedvezőbb, de a minőséggel kapcsolatban vannak negatív információink. A
Nebulóval különösebb gond nem volt az elmúlt években. Még akkor is, ha az ajánlata nem
olcsóbb a Kölyök Kft. ajánlatánál.
Eck Márton: Nebuló Kft.-nél volt olyan gond, hogy egy héten kétszer-háromszor kekszet
kaptak a gyerekek uzsonnára. Óvodás gyereknek ne adjanak kekszet uzsonnára.
Antalné: Három év alatt még senki nem jelezte, hogy az étkezés mennyiségével,
minőségével gond lett volna. Senki, sem szóban, sem írásban nem jelezte. Nem tapasztaltunk
olyan dolgokat, amit negatívként felróhattunk volna a Nebulónak.
Eck Ferenc: Jelezzék az intézményvezetők, ha gond van. Nem volt bírálati szempont a
kiírásban, jól emlékszem, igaz? A két ajánlat között van Nyolcszázezer forint különbség.
Szubjektív dolgok alapján dönthetünk-e? Kérdezem jegyző asszonyt, ilyet lehet-e? Olyan
nincs hogy szubjektív. Hogy tetszik megítélni, jogszerű-e? Én úgy gondolom, hogy nem.
Antalné: Az befolyásolhatja a döntést, hogy a jelenlegi szolgáltatóval nincs gond, ha
elégedettetek vagyunk, nem feltétlenül szükséges változtatni. A benyújtott ajánlatok között
nem nagy a különbség. Nem mindig a legolcsóbb, a legjobb. Nem a pletyka a mérvadó, nem
az alapján dönt a testület.
Hartman: Hallottuk, hogy a Kölyök Kft.-vel megszüntetik a szerződést az egyik szomszédos
településen, mert nem elégedettek a minőséggel.
Wittmann: Az óvodai étkezéssel kapcsolatban kétszer jeleztek nekem az óvodából.
Alumínium edényzet volt egyszer, kicserélték krómra. Romlott az étel minősége. Kétszer
kapnak kekszet a gyerekek egy héten. Bokodon a Nebuló plusz szolgáltat, ott jó, nálunk
panasz van a Nebulóra , Az óvodai dolgozók is panaszkodnak, nincs a levesben zöldség, nincs
benne tészta. Nézzünk utána ennek.
dr Karácsonyiné: Van akinek ízlik, van akinek nem. Korábban egy kicsit jobban
odafigyeltek a minőségre. Olyan nem volt, hogy kevés volt az étel.
Horváth Csabáné: Bokodon is megoszlanak a vélemények, az óvoda elégedett volt, az iskola
folyamatosan panaszkodott, jobban jelzett. Nálunk a Nebuló Plusz főzött, de szolgáltatót
váltottak most, mert minőségi kifogások voltak az általuk főzött étellel szemben.
Hartman: Van két olyan szolgáltató, a Kölyök és a Nebuló plusz akiknek a szolgáltatásaival
a hozzánl eljutott hírek alapján nem voltak elégedettetek.
Wittmann: A hozzám eljutatott információk miatt mindenképen váltást javaslok.
Hartman: Javaslom, hogy szavazzunk, hátha sikerül döntenünk ebben a kérdésben, Így, hogy
több az információnk. Aki elfogadja a Pénzügyi Bizottság javaslatát, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
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Nebuló Kft. 2 igen, 1 nem, 2 tartózkodás,
Kölyök Kft. 1 igen, 3 nem 1 tart.
Nebuló plusz 2 nem 0 igen. 3 tart.
Hartman: Nem kapott többséget egyik szolgáltató sem. Kérjünk még ajánlatot?
Eck Ferenc: Határozzunk meg objektív feltételeket.
Antalné: Az eredeti pályázati kiírást a testület elfogadta, nem voltak egyéb feltételek.
Hartman: Kössünk kompromisszumot. El tudjuk fogadni a kompromisszumot.
Nebuló 2 igen
Kölyök 1 igen
Nebuló plusz 1 igen.
Hartman: Nincs döntés. Felkérjük jegyző asszonyt, hogy keressen meg még több céget és
kérjen árajánlatot tőlük is, a pályázati feltételek szerint. Aki elfogadja , kérem szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta
91/2012.( VI.27.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. a közétkeztetésre benyújtott pályázatokról most nem dönt
2. még kérni kell ajánlatokat
Határidő: 2012. július 15.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
7. napirend: Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Kistérségi ÁMK. tájékoztatója a
2011/2012.tanévről
Hartman: Megadom a szót Horváth Csabáné ÁMK vezető asszonynak.
Horváthné: Óvoda nyári zárva tartása miatt a szülők jelezték, hogy két bokodi gyermek
szeretné a szolgáltatást igénybe venni Kecskéden.
Meg kell vizsgálni, hogy az Iskolán belül mely területeken van még lehetőség
együttműködésre, javított a versenyen , hogy kecskédi és bokodi gyerekek vegyesen
versenyeztek csapatsportágakban. A kecskédi labdarugó csapatban részt vett egy bokodi
kisgyerek, akinek sikerélmény volt az elért szép eredmény.
Hartman: Van-e a testületnek kérdése, kiegészítése? Lezárom a vitát. Köszönjük szépen az
írásos beszámolót és a szóban elhangzott kiegészítést. Aki elfogadja az ÁMK beszámolóját,
kézfelemeléssel jelezze. Öt igen egyhangú szavazattal a testület a következő döntést hozta.
92/2012. (VI.27.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend
ÁMK Kistérségi Társulás 2011/2012 tanévről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
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Eck Ferenc: Három éve az első osztályosok közül nagyon sokan táncolnak,. Nem tudjuk,
hogy jövőre tudjuk-e finanszírozni? Az iskolának lenne-e erre lehetősége, hogy anyagilag
besegítsen.
dr. Karácsonyiné: Az új Köznevelési törvény ad arra lehetőséget, hogy a kötelező napi
testnevelés órát fel tudjuk használni néptánc tartására.
8. napirend: 2012/2013 nevelési, tanítási évre csoportszámok, osztályok meghatározása
Hartman: Csoportlétszámok meghatározása következik. Írásos előterjesztést mindenki
megkapta.
Eck Ferenc: Mi a különbség a napközi és a tanulószoba között?
Horváthné: A napközi alsó tagozatban a tanulószoba felső tagozatban van. A tanulószoba
csak tanítási szolgáltatást nyújt. Alapító okiratban szabályozva van.
Eck Ferenc: Ezt nekünk nem a beiratkozás előtt kellene meghatároznunk.?
Horváth Csabáné: Az Alapító Okiratban van benne. Baj akkor lenne, ha többen iratkoznánk
be, mint amennyi létszám van az Alapító Okiratban.
Hartman: Van-e további kérdés? Nincs. Köszönjük szépen az anyagot. Szavazásra teszem fel
a kérdést. Aki az előterjesztést elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 5 igen, egyhangú
szavazattal a képviselő-testület e következő döntést hozta.
93/2012.(VI.27.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend ÁMKnak a
2012/2013 nevelési, tanítási évre
vonatkozó csoportszámok és osztályok
előterjesztésben foglaltak szerinti elfogadását a Társulási Tanácsnak javasolja.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
9.napirend: Kecskédi Általános Iskola pedagógus álláshely bővítés
A jegyző asszony ismertette az iskola igazgatójának a kérését.. ( Felolvassa a levelet)
dr. Karácsonyiné: Nem tudjuk kihozni az óraszámainkat, megnövekedett a
csoportbontásunk. Magas osztálylétszámok vonják magukkal ezt. Fél állásunk van erre a
feladatra, ez kevés a jelenlegi létszám mellett. Ezekhez a létszámokhoz kevés a pedagógus, a
szeptember-.november hónapra kellene a pénz
Csapucha: Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag támogatja.
Eck Ferenc: Két félállású lesz és 14 főállású, vagy tizenöt egész állású?
dr. Karácsonyiné: Tizenöt fő egész állású.
Hartman: Aki elfogadja a kérést, egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze. 5 igen szavazattal
elfogadta a testület és a következő döntést hozta.
94/2012.(VI.27.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. a Kecskédi Általános iskola teljes munkaidőben foglalkoztatott pedagógus
álláshelyet 14 álláshelyről 15 álláshelyre bővíti 2012. szeptember 1-től, amelyhez az
előirányzatot biztosítja
Határidő: a székhely község értesítése 2012. július 15.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester (előirányzat biztosítása)
Antalné Zabányi Júlia jegyző (székhely község részére határozat megküldése)

6
10. napirend:

Iskolai konyha tisztasági meszelés

Antalné: Az önkormányzat költségvetésében szerepel a Város és községgazdálkodási
szakfeladaton az önkormányzati tulajdonú intézményépületek tisztasági meszelése. Az
árajánlatokat az iskola szerezte be, de a konyha tisztasági meszelése kimaradt. Később kéretek
árajánlat az egész épületet kimeszelő cégtől, ami 54 ezer forint. A költségvetésbe be lett
tervezve.
Tájékoztatásul hoztuk a testület elé, külön döntést már nem igényel. A Képviselő- testület
tudomásul vette.
11. napirend:

Szociális étkeztetés ellátására szolgáltatási szerződés megkötése az
oroszlányi Önkormányzati Szociális Szolgálattal

Antalné: Most került kiosztásra az előterjesztés, mivel a válasz most érkezett meg.
( Jegyző asszony felolvasta az oroszlányi levelet). Az étkezőknek minden szempontból
előnyösebb lenne, ha az Oroszlányi Önkormányzati Szociális Szolgáltatná az étkeztetést, mert
így az arra jogosult minden nap kap ebédet, nem befolyásolja az iskolai, óvodai szünet.
Csapucha: Pénzügyi Bizottság mindenképen elfogadásra javasolja.
Hartman: Van-e kérdés?
Eck Ferenc: Azokat akik a közékeztetésre ajánlatot adnak, feltétlenül tájékoztatni kell erről.
Antalné: A pályázati kiírásban erre már volt utalás.
Hartman: Aki elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze 5 igen szavazattal a képviselőtestület a következő döntést hozta.
95/2012.(VI.27.) KT.sz. határozat
Kecskéd Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. a szociális étkeztetés önkormányzati alapfeladat ellátására szolgáltatási szerződést köt
az oroszlányi Önkormányzati Szociális Szolgálattal.
2. felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerződés megkötésére.
Határidő: 2012. augusztus 30.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
12. napirend: Kecskédi Néptánc Egyesület kezességvállalási kérelme
Hartman: Megkérem a jegyző asszonyt olvassa fel a kérelmet
Csapucha: Pénzügyi Bizottság foglalkozott az előterjesztéssel. Javasoltuk, hogy az
önkormányzat ne kezesként lépjen fel, hanem kamatmentes kölcsönt adjon az egyesületnek.
Vagy a jövő évi támogatást előlegezzük meg. Van egy önkormányzati vagyon, amit az
egyesület szeretne használni, pályázati pénzből fel tudják újítani, az önkormányzat ezzel
gyarapodik. Van tartalékunk, felesleges kamatot fizetni, 16 %-ot.
Antalné: kezességvállalásnak elvileg nincs akadálya. Adósságot keletkeztető ügyletnek
minősül. Kölcsönről nem találtam konkrét szabályozást, de az önkormányzat nem pénzintézet,
kölcsönt nem tudunk nyújtani, az nem lenne szabályos.
Eck Ferenc: Az önkormányzatnak költsége keletkezne, a kezességvállalásnak vannak
költségei, rész számlákkal lehetne forgó tőkeként ki tudják termelni,nem kölcsönről kellene
beszélni, hanem előfinanszírozással mi adjuk a forrást, megállapodással ez kezelhető.
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Eck Márton: A pályázathoz az egyesület számláján rajta kell, hogy legyen az összeg. A
pályázat utófinanszírozású. Ezért lenne szükség valamilyen formában együttműködni az
önkormányzattal.
Két-három hónap alatt elkészülnénk. A pályázati elszámolás beadása után 1-3 hónap után
utalnák vissza az elnyert pénzt.
Eck Ferenc: Arról hozzunk határozatot, hogy az önkormányzat a pályázathoz szükséges
összeget vállalja. A jogi formát keressük meg hozzá.
Hartman: Erre a projektre a Táncegyesülettel mindenképen megállapodást kell kötni. Az
önkormányzatnak vagyongyarapodást érünk el. A lehető legrövidebb ideig feküdjön benne az
önkormányzat pénze.
Eck Ferenc: A nemzetiségi önkormányzat szárnyán is három ablak van, azt is meg kellene
csináltatnia az önkormányzatnak. Kb. Háromszázezer forint lenne.
Hartman: A Táncegyesülettel együtt működési megállapodás a finanszírozásra, aki egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 5 igen szavazattal a képviselő-testület a következő döntést
hozta.
96/2012.(VI.27.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. a Kecskédi Néptánc egyesületnek forrást biztosít az önkormányzati tulajdonú „öreg”
iskolára elnyert felújítási pályázat végrehajtásához.
2. A folyósítás és az elszámolás részleteit az önkormányzat és a tánc egyesület
Megállapodásban rögzíti.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Hartman: Már korábban is felmerült, ha a Táncegyesület nyer a pályázatán akkor, azzal
egyidőben a német nemzetiségi önkormányzat által használt helyiségek ablakainak cseréjét és
homlokzatfestést , egyéb járulékos munkákat is meg kellene csinálni. A költségekre az
előirányzatot a tartalékkeret terhére lehet biztosítani. Bízza meg a a testület
az
alpolgármestert, és a pénzügyi bizottság elnökét szervezze meg a kivitelezést. . Aki egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 5 igen szavazattal a képviselő-testület a következő döntést
hozta.
97/2012.(VI.27.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. az „öreg” iskola –német nemzetiségi önkormányzat által használt szárnyát felújítja.
A felújítás a homlokzati ablakok cseréjére, a homlokzat színezésére és a járulékos
javítási munkákra vonatkozik.
2. A kiadások előirányzatát a tartalék keret terhére biztosítják.
3. Megbízzák az alpolgármestert és a Pénzügyi Bizottság elnökét a bonyolítással.
Határidő: 2012. december 31,
Felelős: Hartman József alpolgármester
Csapucha Tamás Pü-i Bizottság elnöke
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13. napirend: Egyebek


Sporttelep ingyenes használatára Megállapodás

Eck Ferenc: Nincs „Megállapodás” arra, hogy a Sport egyesület ingyen használhatja a
Sporttelepet.
Antalné: Van megállapodás, de csak egy évre lett megkötve. Javaslom, hogy kössünk újat, de
határozatlan időre, hogy ne kelljen mindig meghosszabbítani, vagy újat kötni.
Hartman: Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat térítés nélkül rendelkezésre bocsátja a
Kecskédi Sportkör részére a Sportpályát egy évre, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Öt igen
szavazattal a képviselő-testület a következő döntést hozta.
98/2012.(VI.27.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Megállapodást
köt a kecskédi Sport egyesülettel a Sporttelep egy éves, térítés mentes használatára.
Határidő: 2012. július 10.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester


Sportkör elszámolása 2011. évi önkormányzati támogatással

Eck Ferenc: A Testület még nem fogadta el a Sportkör elszámolását, most el tudja-e fogadni?
Csapucha: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Törekedni kell arra, hogy vendéglátás ne
önkormányzati támogatásból legyen finanszírozva, az nem kell a működéshez.
Hartman: Elfogadásra javaslom az elszámolást. Aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Négy igen szavazattal egy tartózkodás mellett a képviselő-testület a következő döntést hozta.
99/2012. (VI.27.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kecskédi Sportkör 2011 évi
önkormányzati támogatással való elszámolását elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester


Búcsúi közterületfoglalásra megállapodás Miczák Gyuláné mutatványossal.

Hartman. A hintások helyfoglalási pénzt fizetnek, évek óta csökken a bevételük, mert
kevesen mennek ki a búcsúba. Megkeresték az önkormányzatot, nem tudják az addigi
feltételekkel vállalni a rendezvényt. Micákné azt javasolta, hogy 50 ezer forintot tudna
kifizetni, ebben az esetben 400 forintért menne a menet. Egyeztetés után azt javasoltam, hogy
emeljék fel ezt az összeget. Alkudozások után 75 ezer forintot tud fizetni.
Eck Ferenc: El tudjuk fogadni a 75 ezer forintos díjat, de a tavalyi 500 forintos díjon nem
változtathat. Illetve meg kellene próbálni lenyomni a menet árát Négyszáz forintra.
Hartman: 75 ezer és 500 forint, de megpróbálunk 400 forintot kialkudni. Aki ezzel megbíz,
és egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 4 igen, 1 tartózkodás mellett a képviselő-testület a
következő döntést hozta.
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100/2012. (VI.27.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Miczák Gyuláné részére 75.000,-ft bérleti díjért bérbe adja a Sporttelep területét, ahol
a helyfoglalást a Sport elnökével egyeztetni kell.
2. megbízza Hartman József alpolgármestert, hogy a búcsúi mutatványosokkal
tárgyalásokat folytasson a helypénz illetve a menetdíjak vonatkozásában.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester


Vziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés jóváhagyása

Hartman: Az előterjesztést mindenki megkapta. Van kérdés, észrevétel? Nincs . Szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a következő határozatot.
101/2012. (VI.27.) KT.sz. határozat
víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés jóváhagyásáról
Kecskéd község Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben rögzített víziközmű-szolgáltatási
feltételek biztosítása, illetőleg teljesíthetősége érdekében az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja a Duna-Tisza menti Önkormányzati Közmű Üzemeltető Szolgáltató
Holding Korlátolt Felelősségű Társasággal (DTH Kft.) kötendő bérleti-üzemeltetési szerződést.
2.
Felhatalmazza polgármestert a 1. pont szerinti szerződés aláírására.
3.
Utasítja a polgármestert, hogy kezdeményezze az Oroszlányi Szolgáltató Zrt-vel megkötött a
szennyvízvagyon üzemeltetésére vonatkozó vagyonkezelési szerződés közös megegyezéssel
történő megszüntetését, és a vagyonnal való elszámolást, azzal a feltétellel, hogy a szerződés
megszüntetésének időpontja 2013. január 1. napja, de legkésőbb a DTH működési engedélye
megszerzésének időpontja.
4.
Egyetért azzal, hogy a bérleti-üzemeltetési szerződés 10. pontjában meghatározott
közművagyon használata, bérlete után fizetendő bérleti díj fizetésére vonatkozó külön
megállapodásban érvényesülnie kell annak, hogy a bérleti díj számításának alapja az
üzemeltetésre átvett vagyon bruttó értéke, mértéke pedig az elszámolható tárgyévi
értékcsökkenési leírással azonos összeg. A bérleti díjat a csatornahálózatra kell megállapítani.
5.
Tudomásul veszi, hogy az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. a közmű vagyont csak érvényes működési
engedéllyel rendelkező szervezet részére adhatja át, üzemeltetési felelőssége az átadásig áll
fenn.
Határidő:
Felelős:

a határozat végrehajtására: azonnal
a határozat végrehajtásáért: Grúber Zoltán polgármester

10
14. napirend:

Kérdés, interpelláció önkormányzati ügyben

Csapucha: Iskola északi oldalának ablakainak kicseréléséről volt szó. Szeretném
megkérdezni, hogy mi a helyzet erről?
Hartman: Műszaki bizottság megnézte, Javasolja az ablakcserét és a fal külső szigetelését is.
Eck Ferenc: Műszaki bizottság kérjen be árajánlatot, tegye a testület elé, legkésőbb
augusztus első felében meg kell csinálni.
Hartman: Elfogadja a képviselő úr a válaszokat?
Csapucha: Igen. Köszönöm.
Eck Márton: Egy autó építési törmeléket hordott töltésként a Tebeszéktől a tópartra a Stróbl
Szilviékhez. Van-e erre engedélye? Vályogot, tégladarabokat hordanak oda.
Lehet-e ilyet csinálni? Mit kell ebben csinálni?
Antalné: Utána kell nézni, most hallok erről először.
Csapucha: Kultúrház javítási munkáira kérdezek még mindig. Lejár a garancia. A hibák,
amiket tavaly rögzítettünk, még mindig nem lettek kijavítva.
Antalné: Sáfrán József műszaki ellenőrnek szólok.
Hartman: Útburkolati repedések javítási munkálatai holnap kezdődnek. Akit érdekel, várjuk
a munkakezdéshez.
Hartman: Ha nincs több kérdés, az ülést 19 óra 5o perckor bezárom.

Kmf.

Antalné Zabányi Júlia
jegyző

Hartman József
alpolgármester

