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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

a képviselő-testület 2012. augusztus 27-ei rendkívüli 

képviselő-testületi üléséről 

 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint. 

 

Grúber Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 

megválasztott képviselők  közül 6 fő van jelen, a testület határozatképes. 

A meghívó szerinti két napirendi pontra tett javaslatot. 

 

A napirendi javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.. 

 

1. napirend:   Étkezési térítési díj megállapítása 

 

Grúber Zoltán: az intézményi gyermekétkeztetés, a szociális étkeztetés, valamint a dolgozói 

étkezés térítési díj elfogadása a  téma,  az előterjesztést előzetesen mindenki megkapta. 

A Pénzügyi bizottság az előterjesztés véleményezte. 

Csapucha Tamás pénzügyi bizottság  elnöke:    a Bizottság az előterjesztés szerinti étkezési 

térítési díjak elfogadását javasolja. 

 

Grúber Zoltán polgármester: amennyiben nincs  kérdés, észrevétel, szavazzunk. 

Aki elfogadja a nevelési, oktatási intézmények étkezési nyersanyagköltségéről –amely 

azonos a szülők által fizetendő étkezési térítési díjjal- szóló rendeletet, kérem jelezze. 

 

A képviselő testület egyhangúlag elfogadta Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-

testületének 13/2012./VIII.27./sz. rendeletét A nevelési oktatási intézmények étkezési 

nyersanyagköltségének meghatározásáról 

 

 

Grúber Zoltán polgármester Aki elfogadja a szociális étkeztetésben fizetendő étkezési 

térítési díjról   szóló rendeletet, kérem jelezze. 

 

A képviselő testület egyhangúlag elfogadta Kecskéd község Önkormányzat Képviselő 

testületének 14/2012./ VIII.27./ önkormányzati rendeletét  a szociális igazgatásról és 

szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/1997./IV.14./önkormányzati rendelet 

 módosításáról 

 

 

Grúber Zoltán polgármester Aki elfogadja a dolgozók által  fizetendő étkezési térítési díjról   

szóló határozatot, kérem jelezze. 

 

A képviselő testület egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
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107/2012.(VIII.27./ KT.sz. határozat 

 

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete az intézményi (önkormányzati) 

dolgozók részére  260,-Ft+ áfa /adag áron  állapítja meg az ebédért fizetendő étkezési térítési 

díjat 2012.szeptember 1-től 

 

Határidő: 2012.szeptember 1. 

Felelős  :    Grúber Zoltán polgármester 

 

 

2. napirend:  Egyebek 

 

 

 Kecskédi Lovas Baráti kör kérelme pályázati összeg megelőlegezésére 

 

Grúber Zoltán polgármester ismertette a kérelmet ( csatolva) 

 

Csapucha Tamás Pénzügyi Bizottság elnöke: a Bizottság javasolja az összeg 

megelőlegezését. 

 

Hartman József: támogatja a kérelmet, de olyan megállapodást kössünk, hogy az Egyesület  

megszűnésekor a ruhákat az Önkormányzat tulajdonába adják. 

 

A képviselő testület egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

108/2012.(VIII.27./ KT.sz. határozat 

 

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete  úgy döntött, hogy  

1./ a  Kecskédi Lovas Baráti kör  részére - a két –két magyar, osztrák egyenruha és 

felszerelés- megvásárlásához   elnyert 950.163,-Ft pályázati összeget  megelőlegezi, 

2./ melynek feltétele, hogy az Egyesület a Megállapodásban vállalja majdani megszűnése 

esetén azok az önkormányzat tulajdonába adását. 

3./  felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás megkötésére 

 

Határidő:     2012.szeptember 15.megállapodás megkötése. 

Felelős  :    Grúber Zoltán polgármester 

 

 

 

 Művelődési Ház  vezető utazási támogatás és boyler csere  kérelme 

 

Grúber Zoltán polgármester ismertette a kérelmet ( csatolva) 

Kérdés, észrevétel nem volt. 

A képviselő testület 2 igen szavazattal, 4 tartózkodással  a következő határozatot hozta: 

 

109/2012.(VIII.27./ KT.sz. határozat 

 

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete  úgy döntött, hogy  Művelődési Ház  

vezető utazási támogatás kérelmét nem támogatja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Grúber Zoltán polgármester 

A képviselő testület egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
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110/2012.(VIII.27./ KT.sz. határozat 

 

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete  úgy döntött, hogy  Művelődési Ház  

vezető bojler cserére vonatkozó kérelmét  támogatja és az önkormányzat, mint az épület 

tulajdonosa a  bruttó bekerülési költséget  98.153,-ft ( anyag, munkadíj) a költségvetés 

„város-község gazdálkodás” szakfeladat terhére biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Grúber Zoltán polgármester 

 

 Helyi plébános köszöntése 

 

Grúber Zoltán polgármester:    20 éve szolgálja – megelégedésünkre- a falut  Kutschi András  

plébános. Szeptemberben fogják őt ez alkalomból köszönteni. Javasolom, hogy az 

önkormányzat is ajándékozza meg Őt, egy új reverenda beszerzését javasolja. 

Hartman József:  javasolja még 15.000,-Ft értékben ajándékkosár megvásárlását is. 

 

Grúber Zoltán polgármester:  aki a javaslatokkal egyetért kérem szavazzon 

 

A képviselő testület egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

111/2012.(VIII.27./ KT.sz. határozat 

 

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy   

1. Kutschi Andrást a falu plébánosát a településen eltöltött 20 éves áldozatos 

tevékenységét megköszönve egy új reverendával és ajándékkosárral ajándékozza 

meg 

2. Az ajándékok megvásárlására bruttó 70 ezer forintot biztosít a tartalék keret terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Grúber Zoltán polgármester 

 

 

A polgármester az ülést 19 órakor bezárta. 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Antalné Zabányi Júlia       Grúber Zoltán 

              jegyző       polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


