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J e g y z ı k ö n y v 
 

Készült 2011. január 26-án 18 órától megtartott Képviselı-testületi ülésen 
 
 
Jelen van: Mellékelt jelenléti ív szerint  
 
Grúber Zoltán polgármester köszönti a megjelent Képviselı-testületi tagokat.  
Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Hét megválasztott települési képviselıbıl hat fı 
van jelen. A polgármester javasolja, hogy a Meghívó szerinti harmadik napirendi ponttal 
kezdıdjön a testületi ülés. A testület egyhangú döntése alapján elsı napirendi pontként az 
önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása következik.  
 
1. napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása 
 
Grúber: A Képviselı-testület tagjai megkapták a költségvetést. Mindenki áttanulmányozta. A 
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Javaslom, hogy a két intézmény, az óvoda és az iskola 
költségvetését tárgyaljuk meg és fogadjuk el elıbb tekintve, hogy a két intézmény 
költségvetését a székhelynek, Bokodnak is be kell építeni a költségvetésébe. A költségvetés 
szöveges részével kapcsolatban van-e javaslat? Úgy veszem észre nincs.  
 
Általános Iskola költségvetése.  Megkérem a Pénzügyi Bizottság Elnökét, ismertesse a 
Bizottság véleményét. 
Csapucha: Általános Iskola és Óvodánál az étkezési utalványt egységesen javasoljuk 
megállapítani 14ezer forintban. A Polgármesteri Hivatalnál is ennyi legyen, vagyis az 
önkormányzati intézményeknél egységes összeget javasol a bizottság.  
Eck Márton: ÁMK igazgató béréhez és járulékaihoz való hozzájárulás majdnem egymillió 
forint. Irreálisan magas fizetés jön ki. Nagyon-nagyon sokallom. 
Eck Ferenc: A vezetıi pótléka magas. Az alapbérén felül. 30% egyéb pótlék, nagyon magas. 
Grúber: Annak idején elfogadtuk, tévedés vélhetıen nincs benne. 
Dr. Karácsonyiné: Gyereklétszám arányosan osztanak el mindent. Kecskéd teszi hozzá a 
legtöbbet. Nem biztos, hogy ez így jó. 
Grúber: A Társulási megállapodást annak idején elfogadtuk. Annak a része a létszámarányos 
elosztás. Több a gyerek, több a fejkvóta. Valamilyen szisztéma szerint meg kellett állapítani. 
Felülvizsgálhatjuk év közben. Ott ez már így mőködött amikor mi csatlakoztunk, lehet róla 
beszélni. De a költségvetést ezzel kéne akkor is elfogadni. 
Eck Ferenc: Az iskola titkár is létszámarányosan kapja a bérét? 
Grúber: Ha a képviselı-testület hoz egy ilyen döntést, leülünk és módosíthatjuk ezt. 
Antalné: Felolvassa a megállapodásból. 30 ezer forint az iskola titkáré. Ennek megosztása 
gyereklétszám arányosan történik. 
Eck Ferenc: 1.264 ezer forint normativa jön még az iskola költségvetéséhez . 
Gyógytestnevelés stb.  
Antalné: Ez a költségvetési tv. 8.sz. melléklete szerinti normatíva, Oroszlány igényli. csak a 
mi pénzünk, nincs felosztva. Bevétel-kiadás egyenlı. 
Eck Ferenc: Üzemorvosi szolgáltatás: házi orvos. Összes intézménynél látom betervezve az 
üzemorvosi vizsgálatot. Ezt felül kéne vizsgálnunk. Az önkormányzat elég jelentıs összeggel 
támogatja a házi orvost. Ennek fejében tárgyalnunk kellene errıl az összegrıl az orvossal. 
Grúber:  összesen önkormányzati szinten 213.500,-ft.  
Eck Ferenc: Javaslom, hogy legyen az iskolának egy intézményi karbantartási kerete. Az 
intézmény hadd költse el maga. Az iskola tudja, hogy neki milyen karbantartásra van 
szüksége.  
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Grúber: Külön vehetjük. Volt már ez így. Testület olyan döntést hoz, így fogunk tenni. 
Elsı javaslat: 14 ezer forintos étkezési támogatás. Errıl mi a vélemény, javaslat? 
Aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú döntés.  
Pénzügyi Bizottság tárgyalja meg a Társulás igazgatónıjének és az iskola titkár bérét.  
Hartman: Teljes mértékbe egyetértek. Ha a testület azt mondja, hogy aggályai vannak ezzel, 
bízzuk meg a jegyzı asszonyt, írja össze ezeket a kérdéseket, felkészülnek ebbıl. Írásban meg 
tudják válaszolni. Elı lehet venni ezt a dolgot késıbb is, ha hivatkozni akarunk rá. 
Grúber: Táblázatban hogy lássuk mi is. Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta a 
javaslatot. 
Házi orvos. Átbeszéljük vele, leülünk és megbeszéljük vele. Meg lehet egyezni vele, hogy ezt 
az összeget a támogatási szerzıdésébıl vegyük ki.  
Antalné: Az üzemorvosi szolgáltatást a foglalkoztatási törvény írja elı, a tarifáját is 
jogszabály határozza meg. Különbözı foglalkozásokra különbözı mértékben állapít meg 
térítési díjat a jogszabály.   
Grúber: Jelen pillanatban elfogadható az a javaslat, hogy egy külön bizottság foglalkozzon 
ezzel a kérdéssel? Meg kell az orvossal beszélni. Kérdezi, hogy a képviselık közül ki kíván a 
megbeszélésen részt venni Eck Ferenc, Csapucha Tamás, Hartman József jelentkezett. A  
testület felhatalmazza ezt a bizottságot, hogy folytasson errıl tárgyalást a házi orvossal. 
Intézmények karbantartási költsége. 
Eck Ferenc: A fejlesztıszobában a kémény mellett befolyik a víz, ázik a parketta. Senki nem 
foglalkozik a javításával. Az intézmény vezetınek legyen feladata, hogy ezeket a feladatokat 
elvégeztesse. Meg tudja csinálni, ha van erre egy külön kerete, amivel ı rendelkezik.. 
Grúber: Nagyon szívesen veszem, ha az intézményvezetı ezt a feladatot megcsinálja. 
Szavazzunk róla. Mennyi pénz legyen? 
Dr. Karácsonyiné: Annyi pénz kellene, ha az iskolai mosdó elromlik, meg tudjuk javíttatni, 
ne kelljen ajánlatokra, bizottsági bejárásra várni. 500 ezer forint. A nyári meszelést mi 
tervezhessük be, azt a munkát már júniusban is meg lehetne csinálni, nem úgy mint tavaly, 
hogy augusztusban már mindenki pakolt be, a festı meg még mindig ott dolgozott. 
Geracsekné: Úgy gondolom, hogy a kisebb javításokat az intézményvezetık meg rendelhetik 
és el is végeztethetik. De azt kérem, hogy határozzuk meg, hogy milyen feladatokat végeztet 
el az önkormányzat.   
Grúber: A pótlásokat lehet elvégeztetni.  
Geracsekné: Azt kérem, hogy a mőszaki bejárások maradjanak meg, mert nem vagyunk 
mőszaki szakemberek, aki ért hozzá, azok a szakemberek járják be továbbra is az 
intézményeket. 
Grúber: Aki egyetért azzal, hogy az iskola költségvetésében a kisjavítások elıirányzatát  500 
ezer forintra megemeljük, kérem kézfelemeléssel jelezze.  Egyhangú igennel elfogadva. 
Grúber:  Az iskola  költségvetésével kapcsolatban van-e még kérdés? Nincs. Szavazzunk 
Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.  
A képviselı-testület egyhangúlag elfogadta az iskola költségvetését. 
 

1/2011.(I.26.) KT.sz. határozat 
 

Kecskéd község Önkormányzat Képviselı-testülete  a B-D-K-SZ ÁMK Kecskédi Általános 
Iskola tagintézmény 2011. évi költségvetését elfogadja  85.014.Eft fıösszeggel - ebbıl iskola 
71.951 Eft, étkezés 13.063 Eft -  amelyet a  Társulási Tanácsnak  is elfogadásra javasol. 
 
Óvoda 
 
Grúber: Óvoda: Elıre nem látható kis javítási költség mennyi legyen?  
Eck Ferenc: 150 ezer forint.  
Geracsekné: 200 ezer forint. 
Grúber: Két javaslat hangzott el. Az elsı javaslat 150 ezer forint. Aki egyetért vele 
kézfelemeléssel jelezze.1 igen, 1 nem, 4 tartózkodással nem fogadta el. 
Második javaslat 200 ezer forint . 200 ezer forintot egyhangúlag megszavazta a testület.  A 
betervezett 70 ezer forint helyett. 
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Eck Ferenc: Sikerült-e a gázfogyasztást megvizsgálni ? 
Antalné: Fajlagosan, havonta mondjuk be a fogyasztást, a számlázott mennyiség  megegyezik 
a havonta bemondott mennyiséggel. Kolléganı átnézte, egyezik. 
Eck Ferenc: Valamelyik a kettı közül nem jó az iskola és az óvoda közül. Elkérte a 
kimutatásokat és áttanulmányozta. Szó nélkül túltette magát az általa felvetett problémán. 
Grúber: Aki elfogadja az óvoda költségvetését, kérem, kézfelemeléssel jelezze. A képviselı-
testület egyhangúlag elfogadta az óvoda költségvetését. 
 

2/2011.(I.26.) KT.sz. határozat 
 

Kecskéd község Önkormányzat Képviselı-testülete  a B-D-K-SZ ÁMK Kecskédi Napközi 
Otthonos Óvoda tagintézmény 2011. évi költségvetését elfogadja  41.636.Eft fıösszeggel - 
ebbıl konyha 12.600 Eft -  amelyet a  Társulási Tanácsnak  is elfogadásra javasol. 
 
Polgármesteri Hivatal 
Grúber: Rátérünk a Polgármesteri Hivatal költségvetésére. 
Pénzügyi Bizottság Elnökét kérdezem a bizottság véleményérıl, észrevételeirıl. 
Csapucha: Kereset-kiegészítést  egyhangúlag támogatta a Pénzügyi Bizottság, hogy 
maradjon benne a hivatal költségvetésében. 
Eck Ferenc: Anyakönyvezetı ruhapénze. Jelentıs járulékvonzata van. Lehetne ez 
munkaruha?  
Csapucha: Nem, mert nem lehet köpenyként elszámolni.  
Grúber: Van-e még javaslat? 
Eck Ferenc: A hivatalsegéd munkabére minimálbér? 
Antalné: Igen. 
Grúber: Aki elfogadja a polgármesteri hivatal költségvetését kézfelemeléssel jelezze. 
Egyhangúlag elfogadta a testület a polgármesteri hivatal költségvetését. 
Eck: Szöveges részben volt, hogy javasolja a könyvvizsgáló  alkalmazását. 
Grúber: Az általános kiadásoknál erre visszatérünk. Következik Önkormányzati jogalkotás. 
Csapucha: Javaslat volt hogy a képviselıi tiszteletdíjakat szüntessük meg, vizsgáljuk meg, 
hogy képviselıi keretet hozzunk inkább létre. Állásfoglalást nem hozott a pénzügyi bizottság 
errıl. 
Antalné: Tatabányát kérdeztem meg errıl, náluk mőködik. Külön szabályzat van a 
felhasználásra.. 
Tomayer: Én a tiszteletdíjra szavazok, azt javaslom. 
Eck Ferenc Nulla forintot javaslok tiszteletdíjnak. 
Tomayer: Maradjon meg a régi összeg. Nem értem, hogy miért legyen nulla. 
Eck F: Sok járulékot kell befizetni az államnak, ennél jobb helyet is tudok ennek a pénznek. 
Az mellett, hogy nem tartok igényt képviselıi tiszteletdíjra. 
Tomayer: Meg van határozva, hogy melyik képviselı mennyi pénzhez fér hozzá a képviselıi 
keretnél? 
Antalné: Mindenkinek saját kerete van, csak azt használhatja fel. Nem személyi juttatás lesz, 
alapítvány , templom, rendezvény, civil szervezet javára fel lehet ajánlani, támogatni lehet 
vele, csak számlával el kell számolni. Szabályzatban kell rögzíteni a felhasználás módját. 
Eck Ferenc: Javaslom, hogy képviselıi keretet állapítsunk meg. 
Csapucha: Képviselıi keret megállapítását javaslom.  
Grúber: Van-e kérdés, javaslat? Nincs. Szavazzunk. Aki egyetért azzal, hogy ne legyen 
képviselıi tiszteletdíj, hanem ugyanezzel az összeggel képviselıi keretet állapítson meg a 
képviselı-testület.. Hat igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. Szavazzunk arról, 
hogy járulékkal együtt vagy az nélkül ? Hat igen szavazattal a testület arról döntött, hogy 
járulékkal együtt legyen megállapítva a képviselıi keret összege. 
Szavazzunk a mértékérıl. Aki azzal ért egyet, hogy képviselıi keret mértéke   egyénileg 
legyen forintosítva, kérem kézfelemeléssel jelezze.  
Hat igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot 

 
 



 4

3/2011.(I.26.) KT.sz. határozat 
 

Kecskéd község Önkormányzat képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
1. a képviselık részére 2011. évben tiszteletdíjat nem állapít meg,  
2. a képviselık részére képviselıi kerete állapít meg az alábbiak szerint,  

 Tomayer Béla Képviselı, Bizottsági elnök   485 ezer forint, 
 Eck Márton  Képviselı, Bizottsági elnök   485 ezer forint 

             Csapucha Tamás Képviselı, Bizottsági elnök  485 ezer forint 
       Eck Ferenc Képviselı     400 ezer forint, 

             Wittmann Csaba Képviselı     400 ezer forint, 
3. A képviselıi keretet  kizárólag a köz javára, a település érdekében lehet felhasználni 
4. A felhasználás részletes szabályait  külön Szabályzat tartalmazza. 
5. A képviselıi- keret a költségvetésben céltartalékként kerül megtervezésre 

 
Határidı:   a  költségvetés elfogadása 
       Szabályzat elkészítése  2011. február  
Felelıs:     Grúber Zoltán polgármester 
 
 
Önkormányzati jogalkotás a fenti módosításokkal egyhangúlag elfogadta a képviselı-
testület. 
 
Védınıi költségvetés. Egyhangúlag elfogadva.  
Szociális étkeztetés költségvetése. Egyhangúlag elfogadva.  
Zöldterület kezelés. Javaslatként hangzott el, hogy Jónás Lászlót  foglalkoztassa az 
önkormányzat.  
Eck Ferenc: Javaslom, hogy két fıt minimálbérrel alkalmazzunk.  
Hartman József: Nem javaslom, hogy állandó munkára alkalmazzuk ıket. Ad-hoc jelleggel 
alkalmazzuk ıket. Ezt javaslom.  
Eck Ferenc: Itt nagy értékő eszközök vannak, két állandó embert simán elbír a terület. Ez 
mellett közfoglalkoztatásba lehet másokat is alkalmazni. Határozatlan idıre gondoltam, de 
határozottra is lehet. Tromposch Jóska bácsi egyre nehezebben megy. 
Grúber:  Ide kell egy stabil ember, akivel meg tudom beszélni a napi feladatokat és akire rá 
lehet bízni nagy értékő eszközöket.  
Tomayer: Alkalmas-e arra, hogy irányítson öt-hat embert? Képes lesz-e erre az az ember, akit 
alkalmazni fogunk? 
Grúber: Támogatni tudom, de csak határozott idıre.   
Csapucha: Alpolgármester úr javaslatát tudom támogatni.  
Grúber: Egy fıt alkalmazzunk fixen, egy éves határozott idıre., minimálbérre. Aki ezzel 
egyetért,kérem kézfelemeléssel  jelezze. Három igennel, négy  nem szavazattal, nem  kapta 
meg a többséget. Alkalmi munkára kell tervezni összeget . Zöldterület kezelés szakfeladaton 
az állományba nem tartozók költségét kell megemelni 
Hartman József: Tervezzünk oda 500 ezer forintot.  
Grúber: Aki egyetért ezzel kézfelemeléssel jelezze. Hat igen szavazattal a testület elfogadta a 
zöldterület kezelés költségvetését. 
Közfoglalkoztatás. – Egyhangúlag elfogadva. 
Intézményeken végig értünk. Két fı táblával kell foglalkozni.  
 
2011 évi önkormányzati bevételek. 
191.002,- millió forint.     
Eck Ferenc: Gépjármőadónál szeptember 30-ig befolyt összeg, a teljes évi. Utána nincs 
behajtásból származó bevétel? 
Antalné: Nincs. 18 millió forint volt a bevételünk december 31-ig. 
Eck Ferenc: Jó. 
Grúber: Van-e még kérdés? Elvileg errıl már szavazhatnánk.  
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Önkormányzati kiadások. 
 
Grúber:Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása. Korábbi években 500 ezer forint volt 
a támogatásunk. 
Aki ezzel az összeggel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú döntéssel elfogadta.   
 

4/2011.(I.26.) KT.sz. határozat 
 

Kecskéd község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a települési Német 
Kisebbségi Önkormányzatot 2011. évben a költségvetésében tervezett 500.000,-Ft-tal 
támogatja. 
 
 
Tomayer: Nincs pályázathoz önkormányzati önrészünk? 
Antalné: Konkrétan el kell dönteni, hogy milyen felújításokat tervez az önkormányzat. 
Minden egyes pályázatunknál csatolni kell a költségvetésünket is, ahol nevesítve van  hogy 
mire pályázunk és mekkora az önrész.   Ha a költségvetésben most elfogadott önrész nem elég  
felül kell vizsgálni a költségvetést, honnan lehet átcsoportosítani. 
Eck: Az iskola megemelte a gyermekétkezetési kiadásokat.  
Grúber: Pár perc szünetet rendelek el. 9 óra 05 perckor. Folytatjuk 9 óra 15 perckor. 
Eck Márton: Ároktisztításra is tervezni kellene költséget.  
Grúber: Civil szervezetek támogatása. 
Eck Márton: Javaslom felemelni ötszázezer forinttal ötmillió forintra a civil szervezetek 
támogatását. 
Grúber: Megadom a szót jegyzı asszonynak. 
Antalné:  Helyi rendeletünk szerint a Pénzügyi Bizottság bírálta el a támogatási kérelmeket. 
Egy képviselı kivételével a képviselık civil szervezetek vezetıi is, mivel a képviselık 
döntéshozók, érintettek.  Közigazgatási Hivatal állásfoglalása szerint önkormányzati 
képviselıi tisztség és civil szervezetben betöltött vezetıi tisztség az önkormányzati 
támogatások odaítélésénél összeférhetetlen. Rendeletünket felül kell vizsgálni. Akkor lehet a 
támogatásokról törvényesen dönteni, ha a képviselı lemond a civil szervezetben betöltött 
vezetı tisztségviselıi pozícióról vagy fordítva, vagy a testület ezt a jogkörét átruházza a 
polgármesterre. 
Tomayer: Bizottságnak nem lehet tagja? 
Antalné:  Bizottságot sem tudunk létrehozni az  említett összeférhetetlenség miatt. 
Polgármesterre lehet a hatáskört átruházni.  
Grúber: A képviselıi javaslatról döntsünk. Szavazzunk. Aki egyetért azzal, hogy 2011-es 
évben a civil szervezetek támogatása ötmillió forint legyen, öt igen egy tartózkodással 
elfogadta a testület.     
 
Mőködési célú pénzeszköz átadás 
Grúber. Orvosi ügyelet, a kistérség ennyiben állapította meg. 
Grúber: Fogászat. 
Eck Ferenc: Csökkenek a bevételeink, nınek a kiadásaink. Hét milliós általános tartalékunk 
csökken. Lehet, hogy már nincs is. Ezt az inflációs automatizmust javaslom kivenni a 
támogatások emelésénél. Mindig mindenre rátesszük az inflációt, kétoldalú szerzıdések 
vannak, ezeket lehet módosítani. Le kell ülni az érintettekkel, fel is lehet mondani egy 
szerzıdést. A bevételeink nem fognak emelkedni, ha az inflációval emelünk minden kiadást, 
nem lesz tartalékunk. Ha a mővelıdési ház pályázata már megvalósult volna, csökkent volna 
például a főtési költség. Nálam ez kimeríti a hőtlen kezelés fogalmát.  
Grúber: Beszélnünk kell róla, mert ez így nagyon barátságtalan lépés lenne. Javaslom, hogy 
(határidı a tárgyalásokra az orvosokkal) ha visszajöttek a két hetes szabadságukról le kell 
ülnünk velük.  A hőtlen kezelésre vonatkozó megjegyzést visszautasítom. 
Csapucha: Ez a javaslat a Pénzügyi Bizottságon alulmaradt. Egyetért azzal mindenki Eck 
Ferenc képviselı úrral, hogy mindenhol lehetne húzni a költségvetésen, de a bizottságban ez a 
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konkrét javaslat nem kapott többséget, mert nem lehet három tételre kihegyezni a 
megszorításokat. Ennek minden tételre vonatkoznia kell, ha úgy döntünk.   
Grúber: Igaz, hogy nınek a kiadásaink. Tárgyalni kell róla. Az, hogy most ülünk le beszélni 
velük, amikor már ık bekalkulálták a költségükbe, ezt nem lehet megtenni velük. Egy év alatt 
kéne eljutni ide, van közgazdasági része a dolognak, van településpolitikai része a dolognak. 
Egy év alatt elıkészítjük, barátságosan, településpolitikai dolognak sem mindegy. Nem 
pénzpocsékolásról van szó. Ebben az évben mindenkit fel kell  készíteni arra, hogy úgy kell 
felépíteni a jövıt, hogy nem lesz ennyi támogatás. Meg lehet nézni, hogy a környezı 
településeken már nincs házi orvos, nálunk még van, nem kéne elüldözni. Kömlıdön, 
Bokodon, Dadon nincs orvos, Szákszenden évekig nem volt.  
Eck Ferenc: 2010-ben egy csomó fejlesztés elmaradt. Ha a költségvetésünket így ahogy van 
hagyjuk nem lesz tartalékunk. 
Grúber: Nem maradt el fejlesztés. Sok minden megvalósult önerıbıl. 
Hartman: Be kell tervezni a fejlesztéseket, mert ha írnak ki pályázatot, és nem tervezzük be, 
nem tudunk pályázni. 
Eck Ferenc: A tartalékunk lecsökkent 27 millióról 7 millióra.  
Csapucha: Ha 4%-kal kalkulálom a történetet, kb. hatszázezer forintról beszélünk. Ha 
megszorításokat hozunk mindenhol alkalmazni kell.. Másfél órát beszéltünk errıl már. 
Grúber: Menjünk tovább.. Falunapra 500 ezer forintot terveztünk.  
Eck Márton: Vonjuk egybe a Szüreti Felvonulást és a Falunapot. Ha nem lesz Szüreti 
Felvonulás a Falunap lehetne nívósabb. Koncertet lehetne a fiataloknak. Tatabányáról lehetne 
rendezvénysátrat hozni. Meg kell kicsit mozgatni az állóvizet. Ami most van, az már kevés. 
Hartman: Több száz  ember is megjelenik a Falunapon.  
Eck Márton: Újítást kéne belevinni, mert minden évben ugyanaz van, sablonos. 
Eck Ferenc: Meg kéne próbálni másokat hozni, harmadik éve ugyanazok vannak.  
Hartman: Ti ott ültetek a kulturális bizottságban, ti döntöttétek el, hogy ki jöjjön. 
Eck Márton: Már most el kellene kezdeni foglalkozni vele. A május elseje megszokott dolog. 
Más programokat kellene ide hozni. A Szüreti Felvonulást ha nem kerül sokba meg lehetne 
csinálni, évente is akár. 
Hartman: Egyik szavaddal ütöd a másikat. Most javasoltad, hogy ne legyen Szüreti 
felvonulás, vonjuk össze a Falunappal. Ha kétévente van, többet tudunk rá áldozni. Akkor 
nívósabb. 
Eck Márton: Mindig meg kellene újítani, évente.  
Grúber: Nem takarékosságból tettük kétévenkénti megrendezésre, nem volt aki felvonuljon, 
az emberek, a kecskédiek nem jöttek ki. Ha a testület úgy gondolja, csináljuk, csak ha megint 
évente csináljuk, már nem lesz olyan érdekes. 
Eck Ferenc: Szerintem az érdeklıdık idén sem voltak sokan. Ha az egyesületek kapnak 
támogatást, nem mondhatják azt, hogy nem akarnak vonulni. 
Grúber: Javasolom, hogy  a késıi idıre tekintettel a költségvetés tárgyalást  mára fejezzük be 
és innen folytassuk Jöjjünk össze a jövı héten hétfın öt órakor. 
Javasolom továbbá, hogy a meghívó szerinti további napirendeket is a hétfıi ülésen 
tárgyaljuk. 
Van néhány az Egyebek napirendbe tartozó téma, amit viszont most még tárgyalnunk kell., 
nem tőr halasztást 
 
A javaslatot a képviselık egyhangúlag elfogadták. 
 
2. napirend: Egyebek 
 

1. Mővelıdési Ház üzemeltetésére és a Közmővelıdési feladatok ellátására 
vonatkozó megállapodás módosítása 

 
Grúber: Az üzemeltetı Pozsárné bejelentette, hogy 2011. január 1-tıl nem egyéni 
vállalkozóként látja el a megállapodásban vállalt feladatot, hanem mint ARIEDNA 
Mővelıdési, Pénzügyi  Kft..  Kéri, hogy a megállapodás a változás miatt kerüljön módosításra 
Hozzájárul a KT? öt igen egy tartózkodással hozzájárul a szerzıdés módosításához. 
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5/2011.(I.26.) KT.sz. határozat 

 
Kecskéd község Önkormányzat Képviselı-testülete 

1. Tudomásul vette Pozsárné Bándi Olga Mővelıdési Ház üzemeltetı névváltozásra és     
       vállalkozási forma változásra vonatkozó bejelentését. 
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Mővelıdési Ház üzemeltetésére és a 

Közmővelıdési feladatok ellátására vonatkozó megállapodást  módosítsa és aláírja 
 
Határidı: 2011. február 15 
Felelıs:    Grúber Zoltán polgármester 
 

1. Mővelıdési Ház büféjének üzemeltetésbe adása, bérlı változás 
 
Grúber: ARIEDNA Mővelıdési, Pénzügyi  Kft. vezetıje Pozsárné a Mővelıdési Ház 
üzemeltetıje bejelentette, hogy a Mőv. Házban mőködı büfé üzemeltetıjének Horváth 
Zoltánnénak felmondott. Az Önkormányzattal kötött megállapodás értelmében kéri, hogy az 
Önkormányzat, mint az épület tulajdonosa járuljon hozzá hogy új bérlıvel kössön szerzıdést.  
Hozzájárul a Képviselı-testület? 4 igen 2 tartózkodás mellet a Képviselı-testület hozzájárul a 
bérlı változáshoz. 
 

6/2011.(I.26.) KT.sz. határozat 
 
Kecskéd község Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy ARIEDNA 
Mővelıdési, Pénzügyi  Kft. vezetıje Pozsárné Bándi Olga  a Mővelıdési Ház üzemeltetıje a 
Büfé üzemeltetésére  a CONSTITUO Szolgáltató Kft-vel  üzemeltetési szerzıdést kössön. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:    Grúber Zoltán polgármester 
  

2. Fogorvosi rendelı meszelése 
 
Grúber:  A fogorvos asszony kérte, hogy szabadsága ideje alatt  végeztessünk tisztasági 
meszelést a rendelıben 
 
Eck Ferenc: Karbantartásnak minısül, nem az önkormányzat dolga. Meszeljen ki ı. 
 
Grúber: A szerzıdésben más van. (felolvassa.) 
 
Kirschner Color Kft  ajánlata  bruttó 100 ezer forint anyag és munkadíj együtt. 
 
Grúber: Aki egyetért 87650,-ft +ÁFA összeggel a fogorvosi rendelı kifestésére, kérem 
kézfelemeléssel jelezze. Hat igen szavazattal, egyhangú döntéssel a testület elfogadta a 
javaslatot. 

 
7/2011.(I.26.) KT.sz. határozat 

 
Kecskéd község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 

a. a fogorvosi rendelı tisztasági meszelésére a Kirschner Color Kft árajánlatát 
elfogadja. 

b. felhatalmazza a polgármester, hogy a munka elvégzését megrendelje. 
c. Az pénzügyi fedezetet a 2011. évi költségvetésben a Város községgazdálkodás 

elıirányzat terhére biztosítja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:    Grúber Zoltán polgármester 
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3. Kecskédi Lovas Baráti Kör kérelme 

 
Grúber: 2011.január 15-én megalakult a Kecskédi Lovas Baráti Kör nevő nem közhasznú 
egyesület 
Azt kérik, hogy a Képviselı-testület járuljon hozzá, hogy székhelyüket , mint kecskédi civil 
szervezetnek az Önkormányzat székhelyén 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. jegyeztethessék be. 
Kérik továbbá, hogy  irataikon a kecskédi Címert használhassák. 
A székhelyre hat igen szavazattal, a kérést támogatja a Képviselı-testület. 

 
8/2011.(I.26.) KT.sz. határozat 

 
Kecskéd község Önkormányzat képviselı-testülete hozzájárul, hogy a Kecskédi  Lovas Baráti 
Kör nem közhasznú egyesület székhelye a Kecskédi Önkormányzat székhelyén 2852 
Kecskéd, Vasút u. 105.sz. alatt  legyen bejegyezve 
 
Határidı:  a határozat kiadására  február 10. 
Felelıs:     Grúber Zoltán polgármester 

 
a címer használatra hat igen szavazattal 

 
9/2011.(I.26.) KT.sz. határozat 

 
Kecskéd község Önkormányzat képviselı-testülete hozzájárul, hogy a Kecskédi  Lovas Baráti 
Kör nem közhasznú egyesület  irataikon Kecskéd község címerét feltüntesse. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:    Grúber Zoltán polgármester 
 
Az ülést berekesztem 23 óra 10 perckor. 
 

Kmf. 
 
 
Antalné Zabányi Júlia Grúber Zoltán 
 jegyzı  polgármester 


