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              Képviselő-testülete 
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Jegyzőkönyv 

 

Készült 2012. július. 24.-én 18 órától megtartott 

 rendkívüli Képviselő-testületi ülésen 

 

 

Jelen van:  Mellékelt jelenléti ív szerint  

 

 

Grúber Zoltán polgármester köszönti a megjelent Képviselő-testületi tagokat. 

Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Hét megválasztott települési képviselőből hat fő 

van jelen. Eck Ferenc Zsolt képviselő késést jelzett. Meghívót nem küldtünk ki, az ülés 

telefonon lett összehívva. Három napirendi pontra tett javaslatot. 

       

1. Öreg iskola felújítása 

2. Új iskola nyílás záróinak cseréje 

3. Lehmen-i meghívással kapcsolatban támogatási kérelmek 

Néptánc Egyesület támogatása 

Sportegyesület támogatása 

 

 

1. napirend: Öreg iskola felújítása 

 

Grúber: Néptánc egyesület pályázati pénzből kezdi meg az öreg iskola jobb szárnyának 

felújítását, azért, hogy egy újabb közösségi teret hozzon létre. Bejárást tartottunk az 

épületben, homlokzatban sok sérült tégla van. Nem lehet minden téglát kicserélni. Vakolatot 

le kell verni, ki kell javítani. 

Tomayer: Költségek összeírása a jövő testületire lesz meg. Sok a sérült tégla. Ilyen téglát már 

nem fogunk kapni. Sokat ki kell cserélni, l00-150 darabot. Aprólékos munka. Két-három 

ember egy hetes munkája. Mellvéd: Újra fel kell rakni, mert nagyon szét van jőve.  

Hartman: Bele kezdtünk egy három milliós beruházásába, nem is látjuk  a végét, az állagát 

meg kell óvni, azzal egyetértek, de megmondtam, amikor először tárgyaltuk, nem járulok 

hozzá. Nagy volumenű felújítást nem támogatok. 

Grúber:  Miután Tomayer Béla nem készült el a várható költségek felmérésével javasolom, 

hogy a döntést a következő ülésre napoljuk el. 

A javaslattal a képviselő-testület egyet értett. 

 

18,15  Eck Ferenc képviselő érkezett. A képviselő-testület létszáma 7 fő 

 

2.napirend:  Új iskola nyílás záróinak cseréje 

 

Tomayer: Költségvetést készítettünk. Hatmillió-hétszázezer forintos tétel lenne a részleges 

nyílászáró csere hőszigeteléssel együtt Ha csak az ablakcserében gondolkodunk, az  2 millió 

663 ezer forint. Jelenleg van öt centiméteres szigetelés a falon rajta.  

Eck Ferenc: Csak ezen az oldalon cseréljük ki az ablakokat, a többit majd meglátjuk. 

Grúber: Van-e további vélemény? 

Tomayer: Pályázati lehetőség lefut-e még ebben az évben? 
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Grúber: .  Hány  ablak van  a felső szinten, amit mindenképen ki kell cserélni? 

Tomayer: Holnap menjünk át számoljuk meg.  

Hartman: Nem kell átmenni, már sokszor felmérted. Nem mérni kell, hanem neki kell állni 

és meg kell csinálni. 

 

Döntés nem született. 

 

 

3. napirend:       Lehmen-i utazással kapcsolatos utazási kérelmek megtárgyalása 

 

Eck Ferenc:  Sportegyesületnek a  . 2200 km útra,  49 főre kell a busz, ebből a sportegyesület 

létszáma 20 fő. Három árajánlat van  A Volán 860 ezer forint. Buszplusz : 750 ezer forint .  

Horváth:busz  730 ezer forint.  

A Horváthot már meg is rendeltük, mert az idő sürgetett. A felét kb. ki tudjuk gazdálkodni a 

ránk eső résznek. Ez Kb. Kétszázezer forint. 

Eck Márton: Táncegyesület is  200 ezer forintot össze tud rakni . A két egyesület 330 ezer 

forint támogatást kér összesen. 

Grúber: Van-e még kérdés? Az egyesületi tagok is hozzájárulnak a kiadásokhoz? 

Eck Ferenc: Nem gondoltam térítésként összeszedni a fiúktól semmit.  

Hartman: Nagyon rossz szemléletnek tartom azt a koncepciót, amit vallottál. Jó hogy 

Kecskédet képviselik, dehogy önmaga ne járuljon hozzá, azt nem tudom elfogadni. Azért mert 

játszik kétszer tíz perc meccset, üdülni megy oda. 

Eck Ferenc: Sport szempontból inkább tartom ezt károsnak, kaptunk egy felkérést, 

elvállaltuk. Haza jövünk és két napon belül Magyar Kupa meccset játszunk. Az edzőtáborban 

sem üdülnek, ott is komoly szakmai munka folyt.  

Hartman: Fél éve itt van egy meghívó, két héttel az út előtt kiderül, hogy van agy adott 

helyzet. Ingyen busz kell. 49 fő megy.  

Eck Ferenc: Mi húszan megyünk. Nekünk négy autóval, hatvanezer forint autónként, 

kétszáznegyvenezer forintba kerülne. 

Grúber: A két egyesület utazásához 330 ezer forinttal kellene hozzájárulni. Véleményeket 

kérek. A sportosok felének nincs helyi kötődése, nem fognak elmenni, ha fizetniük kell érte. 

Eck Ferenc: Kétszázezret kényelmesen össze tudunk szedni. Találtunk támogatókat. 

Grúber: Járuljunk hozzá, támogassuk az utazást.  

Eck Márton: Közgyűlésünkön feltettem a kérdést. Bevállalták, hogy félre teszik az árát, 

folyamatosan, havonta gyűjtögetnek a gyerekek. 

Csapucha: Javaslom, hogy erre az útra Százhatvanötezer forintot adjunk az egyesületeknek. 

Grúber: 165 ezer forint a Lehmeni útra Táncegyesületnek és a Sportegyesületnek is 165 ezer 

forint. Aki ezzel egyetért kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

Egyhangú döntéssel a képviselő-testület a következő döntést hozta. Testvérkapcsolatok 

terhére. 

 

104/2012. (VII.24.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Lehmen város 

meghívására utazó Egyesületeket  a „ testvérkapcsolati kiadások” költségvetési előirányzat 

terhére az alábbiak szerint támogatja: 

1. Sportegyesület 165.000,-Ft 

2. Táncegyesület 165.000,-Ft 

támogatást kap. 

 

Határidő: 2012.július 31. támogatás átutalása 

Felelős.   Grúber Zoltán polgármester 
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4. napirend:  Horgászegyesület támogatási kérelme a Biedenkopfi útra  

 

Kérelmet felolvassa a jegyző. 

 

Hartman: Buszra kifizettünk 700 ezerből a sportnak és a  táncosoknak 330 ezret. Állítsunk 

fel egy elvet. Itt is csak a felét javaslom. Nyolcvanezret javaslok. 

Grúber: Tartsuk be az elveket. A költségek feléhez járuljunk hozzá. Tekintettel arra, hogy az 

utazási költség 160.000,-Ft-ba kerül.  Az igényelt 100 ezer forint helyett 80 ezret javaslok. 

Aki egyetért Biedenkopfba testvérkapcsolatok terhére 80 ezer forint támogatást a 

Horgászegyesületnek Hat igen egy tartózkodással a képviselő-testület a következő döntést 

hozta. 

 

105/2012. (VII.24.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Biedenkopf 

testvér település meghívására utazó Horgászegyesületet a „ testvérkapcsolati kiadások” 

költségvetési előirányzat terhére 80.000,-Ft-al  támogatja: 

 

Határidő: 2012.július 31. támogatás átutalása 

Felelős.   Grúber Zoltán polgármester 

 

 

 

Grúber: Az ülést  19 óra 20 perckor bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 

 

Antalné Zabányi Júlia                                                                                       Grúber Zoltán 

    jegyző polgármester 


