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Készült 2011. 01.31-én 17 órától megtartott Képviselı-testületi  
rendkívüli 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 hét fı 
van jelen. A polgármester ismertette a napirendi pontokat. A mai ülés a január 26-i ülés 
folytatása. A költségvetés további tárgyalása és az elmaradt napirendek megtárgyalása. A 
napirendi pontokra tett javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta. 
A napirend elıtti tájékoztatóban ismertette a polgármester a földrengéssel kapcsolatos 
tudnivalókat. Nagyon ritka, közepes erısségő volt, tíz évenként fordul elı.  
Károk: Amikrıl eddig tudunk: Az intézményeinkben nem keletkezett jelentıs kár.   
Magánszemélyek nagy kárt nem jeleztek. Mindegyik helyen megállapítható volt, hogy nem 
kell intézkedést tenni. 
Intézményvezetık holnapra írásban jelzik, hogy milyen káreseményekrıl tudnak. 
Tartalékalapunkban fel kell készülnünk arra, hogy rendkívüli események lehetnek. Erre fel 
kell készülnünk. 
Eck Ferenc: Hangosbemondós autón lehetne ilyenkor tájékoztatni a lakosságot. Ennek a 
költségét meg lehetne vizsgálni. 
Kárbejelentésrıl kér tájékoztatást. 
Grúber: Településünkön katasztrofális károk nem keletkeztek sem a lakosságnál, sem az 
önkormányzatnál. Személyi sérülés nem történt. Néhány régebbi építéső háznál tapasztaltunk 
süllyedést, jellemzıen az épületek lakóházak, intézmények többségén keletkeztek kisebb- 
nagyobb repedések. Több helyen repedezetek meg az úttestek. A hidakon nem vettünk észre 
elváltozást. A polgármesterei hivatalban érdeklıdı állampolgárokat a biztosító társaságokhoz 
irányítjuk, a biztosítással nem rendelkezık adatait felvesszük egy esetleges vis major 
kárenyhítés céljából. 
A Képviselı-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 
 
 
1. napirend:  Az önkormányzat 2011.évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása  
                      (folytatás) 
 
Grúber: Kiadási oldal IV pontját fejeztük be. Falunapnál hagytuk abba. Kulturális Bizottság 
Elnökének javaslata volt, hogy legyen színvonalasabb a falunap. IV. 7. ponttal kapcsolatban 
kérném az észrevételeket.  
Eck Márton: Új fajta programokat szeretnénk kipróbálni. Bizottsági ülés után a februári 
testületi ülésen fogunk tudni errıl többet mondani. 
Grúber: Helyi újság. 
Nincs észrevétel, marad a tervezett összeg (IV/8 tétel) 
Antalné: 2010 évi összes teljesítésre, kifizetésekre állítottuk be a helyi újságra tervezett 
elıirányzatot.. 
Grúber: Kistérségi újság (IV/9 tétel). Megszőnt. Helyette nincs még kialakult dolog. Három 
féle árajánlat, megoldás lehetne helyette. Lehet megújult kistérségi kéthetente. Ezt 
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Oroszlánnyal kellegyeztetni, a bekerülési költségérıl az OTKT következı ülésén kapunk 
tájékoztatást. Vagy azt is mondhatjuk, hogy egy-egy eseményrıl tudósít csak valaki, akit 
megbízunk és cikkenként fizetünk, vagy nem kell kistérségi újság.  
Mőemléki híd statikai vizsgálata (IV.10. tétel). Van-e javaslat? A javíttatását meg kellene 
csináltatnunk. Megoszlanak errıl a vélemények. A polgármester fontosnak tartja, javasolja 
maradjon a tervezett 200 ezer ft.  
Testvérkapcsolati kiadásokra (IV/12. tétel) kevesebbet terveztünk.  Nem tudjuk, hogy alakul a 
kapcsolatunk. Az új biedenkopfi polgármesterrel még nem vettük fel a kapcsolatot, de van rá 
ígéretünk, hogy keresni fog minket. 
Grúber :Szüreti Felvonulással kapcsolatban elhangzott egy vélemény, hogy minden évben 
tartsuk meg, valaki azt mondta, hogy szükségtelen. Volt olyan vélemény is, hogy felváltva a 
magánszemélyek rendezte Lovas napokkal legyen megrendezve. 
Tomayer: Kulturális Bizottság foglalkozzon vele. Két évenkénti megtartása szimpatikusabb, 
mint ha évente tartanánk. 
Wittman Csaba: A Lovasnapot két évesre tervezem, de még nem döntöttem. 
Grúber: Alma vásárlás. Iskola, óvoda. Az ingyenes elegendı az iskolának. Az óvoda még 
nem nyilatkozott.  
Csapucha: Javaslom, hogy üljünk le az óvodavezetıvel, beszéljünk errıl. Ne legyen a 
szülıknek kötelezı gyümölcsöt bevinni az óvodába. 
Grúber: Kitüntetések. 
Csapucha: Tavaly ez az összeg hol szerepelt a költségvetésben? 
Antalné: A polgármesteri hivatal dologi kiadásai között. 
Grúber: Ez a betervezett összeg kevés lesz, fel kéne emelni. 
Hartman: Elég lesz, maradjon. 
Csapucha: Ha ezt itt most külön benne hagyjuk, emelést jelent a polgármesteri hivatal 
kiadásai között. 
Antalné: A polgármesteri hivatal költségvetésében a szükséges kiadások vannak. Csak a 
szolgáltatási kiadásokat emeltük meg. 
Grúber: Van-e még javaslat? 
Tomayer: Tegyük vissza.  
Grúber: Jegyzı asszony elmondta, hogy miért ide tette. Ennek meg van az oka. 
Aki egyetért azzal, hogy kerüljön vissza a polgármesteri hivatal költségvetésébe, úgy, hogy a 
sarokszámok nem változnak, kérem kézfelemeléssel jelezze. Hat igen, egy nem szavazattal a 
testület elfogadta a javaslatot..  
Antalné: Költségvetésbe nem lett betervezve, de az iratselejtezés szükségessé vált, húsz év 
iratanyagára van ajánlat bruttó 280 ezer forint az árajánlat. Nem férünk el, levéltárba kell  
átadni az iratokat . 
Tomayer: Ez egyszeri kiadás? 
Antalné: Igen. 
Eck Ferenc: Levéltárnak nem az a dolga, hogy ezt elvégezze? 
Antalné: Levéltárnak az a dolga, de nem akárhogyan veszik át, elıkészített, leselejtezett 
anyagot vesz át, de a selejtezést levéltáros szakemberek készítik el.  
Grúber: Aki egyetért azzal, hogy 282 ezer forintot biztosítsunk ennek a munkának az 
elvégzésére, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Hét igen szavazattal a testület elfogadta a 
javaslatot. 
Grúber: Van-e további kérdés? 
Eck Ferenc: Beruházási csatorna számla. Miért nem rakjuk be az általános keretbe? 
Antalné: Azért szerepel külön soron, mivel külön számlaszáma van. Ez is egy tartalék, csak 
külön számlaszámon szerepel. Biztonsági tartalék. Ha nem költjük el, átvisszük a következı 
évre.  
Tomayer: Összekötı út a paplak melletti részen. Mennyi pénzre gondoltunk? 
Hartman: El kell felejteni. Olyan összegért nem vehetjük meg. 
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Tomayer: Értékesíteni szeretnék. Útként nem adható el. Vagy szüntessük meg, mint utat és 
eladhatóvá válik.  
Antalné: Az út mellett van akkora telek, amit el tudnak adni. Az út meg megmarad. Írásos 
választ nem adtak a kérelmünkre.  
Grúber: A költségvetéssel kapcsolatban van e további kérdés? Nincs. Rátérhetünk az elızı 
ülésrıl elnapolt napirendi pontokra. 
 
 
2. napirend:  Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, a hozott  

           döntésekrıl, jelentés a   lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról  
 
2010. december  
14. Képviselı-testületi ülés 
15. KEM. Védelmi Bizottsági ülésen voltam a Megyeházán. 
16. Karácsonyi díszvilágítás bejárás történt 
17. Munkaügyi Kirendeltségen Oroszlányon voltunk a közfoglalkoztatással kapcsolatban  
      kaptunk tájékoztatást. 
17. Helyi Caritasz szervezet EU-s segélyosztásában segédkeztem. 
18. Falukarácsonyi ünnepség volt a Mővelıdési Házban. Díszítsük Ünneplıbe településünket 
emléklapok kiosztása után megvendégeltük a résztvevıket és a megjelent polgárokat. 
20. Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség tisztújító ülésén vettem részt.  
21. Általános Iskola Karácsonyi Ünnepsége volt. 
22. Kecskéd Községért Alapítvány Kuratóriumi ülése volt 
22. HPV oltás I. ütemének beadása megtörtént hat helyi kislány vette igénybe a lehetıséget,  
      azóta a II. ütem beadása is megtörtént. A harmadik ütemre május végén-június elején  
      kerül sor. 
27. Takács Károly Oroszlány Város polgármestere volt a vendégünk. Bemutatkozó látogatá- 
      son volt itt. 
30. 13 órakor megérkeztek a német vendégek. 
      17 órakor ünnepi Képviselı-testületi ülés volt 
31. Szilveszteri Bált volt az iskolában, ami nagyon jó hangulatura sikerült. Gratulálok a  
      szervezıknek. 261 ezer forint támogatás győlt össze, ami befizetésre került az iskolai  
      alapítvány részére. 
2011. január 
01. Elutaztak a német vendégek. Azt az ígéretet kaptuk, hogy az új polgármesternek át lesz  
      adva a testvér települési kapcsolatok ápolásának további folytatása . 
05. Kecskéd Községért Alapítvány átadás-átvételi eljárása megtörtént. 
06. KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ülésén  
      voltunk. 
06. dr. File Beáta Munkaügyi Kirendeltség vezetı tájékoztatását hallgattuk meg. Kecskédre  
      vonatkozó adatokról, lehetıségekrıl tájékoztatott bennünket a közfoglalkoztatással  
       kapcsolatban. 
11. Betlehemi jászol figuráinak az elszállítása történt meg. 
12. Vértesi Erdıgazdaság Pusztavámi Erdészetének a bemutatásán voltam az igazgató úr  
       meghívására, az együttmőködés lehetséges formáit beszéltük át. 
14. Betlehemi házikót vittük el a széntárolóba. Egybe van, csak a talapzatáról kellett  
      leszerelni, ebben az évben a felállításánál ennyivel könnyebb lesz. 
19. Szabó Imre a Katasztrófavédelemtıl a vészterv elkészítését segíti. 
19. Megyeházán voltam, a megyei Rendezési Terv felülvizsgálata elkezdıdött, ezért hívtak 
       meg bennünket polgármestereket. 
19. Pénzügyi Bizottsági ülés volt, a költségvetést tárgyalta meg a bizottság. 
 
Grúber: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
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Csapucha: A Betlehemi jászol mennyibe került összesen? 
Grúber: Errıl egyszer már tájékoztatást adtam, de megtehetem még egyszer. Most nincs 
nálam az irat, de a következı ülésre pontosan megmondom az összeget. 
Aki a beszámolót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
A testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót. 
 
 
3. napirend: A Képviselı-testület 2011 évi munkatervének elfogadása 
 
Grúber: Elızetesen írásban megkaptátok az anyagot. Van-e kérdés, javaslat? 
Két látogatást terveztünk. Egyik a Vért zagytározóba. Látogatás a szennyvíztelepre. Ez a két 
program munkatervben nincs ugyan  nevesítve, de meg kellene valósítani. 
Tomayer: Arról volt szó, hogy Lázár Mózest az új igazgatót meghívjuk. 
Grúber: Nem, mert ık hívnak meg minket. Megkérem a Lázár urat, hogy legyen ı is ott. 
Eck Ferenc: Nyersanyagnorma módosítást júliusra tervezzük be.  
Grúber: Amikor ide hozzák a javaslatot , a következı ülésre behozzuk felvesszük napirendre. 
Eck Ferenc: Mővelıdési Ház beszámolója mikor lesz? 
Eck Márton: Március. 
Aki elfogadja az elıterjesztést, kézfelemeléssel jelezze. 
A Képviselı-testület a következı egyhangú döntést hozta: 
 
 

10/2011. (I.31.) KT számú határozat 
  
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011 évi Munkatervet elfogadja 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester 
 
 
4. napirend: Az önkormányzat 2011-2014. évi Gazdasági programja  
 
Grúber: Írásos anyagot mindenki megkapta. Van-e kérdés, javaslat? 
Aki elfogadja, az önkormányzat négy évre szóló gazdasági programját, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Hartman: Reptér hasznosítását vegyük ki, ha nem lehet erdıt telepíteni, ne foglalkozzunk 
vele. Horgásztó karbantartása. Nem idegenforgalom. Az sportcélú.  
Eck Márton: Meg kellene szüntetni a repteret. Ipari parkot lehetne kialakítani. Nem szóltam 
egy szót sem. 
Hartman: Az ipari park egy minısítés. Kérvényezni kell, feltételei vannak. 
Grúber: 7-es pontot töröljük ki, szavazzunk róla. Aki egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze.  
Hartman: Reptér hasznosításának lehetıségének vizsgálatát vegyük ki.  
Grúber: Reptér kerüljön ki, négy igen szavazattal, három tartózkodással kikerült a reptér 
hasznosításnak vizsgálata mondat. 
Eck Ferenc: Fejlesztések közé fel kéne venni, sporttal kapcsolatos. Épület katasztrofális 
állapotban van. Az öltözı.   
Grúber: Ha ide betesszük, az onnantól önkormányzati feladat lesz. Megnézzük, hogy kinek a 
tulajdonában van az öltözı épülete. 
 
Aki elfogadja, az önkormányzat négy évre szóló 2011-2014 évi Gazdasági programját, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. Hét igen szavazattal a testület a következı döntést hozta: 
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11/2011. (I.31.) KT. számú határozat 

 
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat négy évre szóló, 
2011-2014 évi Gazdasági Programját. A javasolt módosításokkal elfogadja 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester 
 
 
 
5.napirend:     Hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívül történı  
                         házasságkötés engedélyezésérıl és ezen többletszolgáltatás    
                         ellentételezéseként az önkormányzat, valamint az anyakönyvvezetı  
                         részére fizetendı díj mértékének megállapításáról szóló helyi rendelet  
                        elfogadása 
 
 
Grúber: Tervezetet írásba megkapták. Van-e kérdés? 
Eck Ferenc: Hivatali idıt kérdezi. A hivatali idı nincs rögzítve a rendeletben, lehet azt tudni, 
hogy az mikor van? Az összegeknek van-e valami számítása. ÁFA számlás, ez nekem gyanús, 
biztos, hogy ÁFÁs? Nyolcezer bruttósítva elég sok.  
Antalné: Változott a törvény. Szabályozni kell helyi rendelettel. Erre az eseményre az 
anyakönyvvezetınek fel kell készülni. A jogszabály egyértelmően szabályozza a munkaidın 
és a hivatali helyiségen kívüli házasságkötést, ami többletszolgáltatás és annak díja van.. Nem 
zárkózunk el tıle, de ennek költsége van.  
Hartman: Egyik oldalon támogatjuk a fiatalokat, helyi kedvezményekkel, másik oldalon 
megsápoljuk ıket.. Tovább növeljük azok táborát, akik nem házasodnak, vagy elmennek 
másik településre házasodni.. 
Eck Ferenc: Egy év elteltével léptette hatályba? Ez így van? Jó ez a dátum így? 
Antalné: Igen. (felolvassa a rendeletet) 
Hartman: A költségvetés vállalja át. A fiatalok itt kapjanak egy ingyen szolgáltatást 
szolgáltatást. 
Antalné: A fiatalok továbbra is kapnak szolgáltatást, szombaton, hétvégén ahogy eddig, 
ugyanolyan minıségben, de ennek díja  van.   
Csapucha: Mi a gyakorlat a hasonló településeken? Nem támogatom, hogy ezt a költséget 
áthárítjuk a fiatalokra. Eddig ingyen volt, más módját találjuk meg. 
Csapucha: Mennyi házasságkötés volt a tavalyi évben?   
Antalné: Tíz házasságkötés volt összesen. 
Eck Ferenc: Az anyakönyvezetı kapjon egy normális díjazást, ez alapvetı. A mértékét kell 
meghatároznunk. Legyen jelképes díja, hogy kimegy. Ilyen mértékben ráterhelni a 
házasulandókra, azt túlzásnak tartom. 
Grúber: A következı testületi ülésre nézzük meg, hogy mennyi a környezı településeken 
ennek a szolgáltatásnak a díja. 
Eck Márton: Meg kell fizetni, de vállalja fel az önkormányzat, ne terheljük rá a 
házasulandókra. 
Grúber: Pótolja ki az önkormányzat. 
Antalné: Rendeletben meghatározott mértékő díjat kell fizetni. Ezt írja a jogszabály. 
Grúber: Mennyi a házasságkötés, nézzük meg a környezı településeken mi a helyzet? 
Jegyzı asszony a következı testületi ülésre a környezı települések helyi rendeleteit hozza be. 
Vizsgáljuk meg a kérdést és akkor döntsünk. 
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6. napirend:  Egyebek 
 
 

• Kormányhivatal törvényességi felhívása.  
 
Grúber: A novemberi testületi ülés jegyzıkönyve nem került idıben, 15 napon belül 
felterjesztésre. Felhívtak minket a törvényességi állapot helyre állítására.   
Törvényes állapot helyre állt, a jegyzıkönyv elküldésre került. Errıl határozatot kell hoznunk. 
Aki a törvényességi észrevételt  elfogadja kézfelemeléssel jelezze. 
Hét igen szavazattal a képviselı-testület a következı döntést hozta. 
 

12/2011.(I.31.) KT. számú határozat 
 
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályának törvényességi felhívását és egyben a 
polgármester tájékoztatását a 2010 évi novemberi testületi ülés jegyzıkönyvének az 
észrevételben megjelölt határidıig történı megküldésérıl, tudomásul vette. 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester 
 
 

• Gyógyszertámogatás iránti kérelmek elbírálása 
 
Grúber: Zárt ülést rendelek el.  
 
 
 

• Utakkal kapcsolatos észrevétel, javaslat 
 
Tomayer Béla: Útburkolat hibákat garanciálisan felül kell vizsgáltatni és állíttassuk helyre a 
vállalkozóval. Oroszlány- Kecskédi úttal kapcsolatban van-e haladás? 
Grúber: Nincs. 
Tomayer Béla: Vasúti átjáróban rögtön az átjáró után nagy kátyú van, egyszer valakinek 
szétmegy az autója.  
Csapucha: Kecskéd-Oroszlány úttal kapcsolatban írásban kellene jelezni a problémát, mert 
így talán hatékonyabb. 
Grúber: Takács Úrral beszéltünk errıl, személyesen is el kell járnunk ebben az ügyben. 
Az út kezelıje a Közútkezelı. 
  
 

• Rendezési terv 
 
Eck Ferenc: Milyen szakaszban van?  
Grúber: Beérkezett lakossági kérelmeket, és a szakhatósági véleményeket beépíti a 
tervezetbe a tervezı. 
Antalné: Koncepció alapján elkészült a tervezete, kifüggesztettük, munkaanyaga közzé lett 
téve, december 20-ig érkezett a szakhatósági vélemények zöme, lemásoltam, elküldtem a 
tervezınek, elkészítik a munkaanyagot, megint megtárgyaljuk, az ez után elkészült anyagot 
kell a lakosságnak közzétenni, utána lesz a közmeghallgatás.  
Grúber : Minden kecskédi állampolgár elmondhatja a véleményét, akaratát. Ne mi mondjuk 
meg, hogy a kecskédiek mit akarjanak. Elmondja a tervezı, hogy ez beépíthetı-e? 
Foglalkozik vele. Ha minden válasz megvan, hozza az anyagot. 
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Nyilvános könyvtár helyzete 
 
 
Eck Ferenc: Mi a helyzet a könyvtárral ? Novemberben határozatot kellett volna hoznunk 
róla. Ahhoz képest még mindig nem történt semmi. 
Antalné: El kell fogadni azt a határozatot, amit decemberben nem fogadtak el. A könyvtár 
nyilvános jellegét kell megszüntetni nem a könyvtárat.  
Eck Ferenc: Volt egy szakhatósági vizsgálat, abban dönteni kellene. Az a könyvtár 
nyilvános, de amit a szakhatóság kért, tegyük meg. 
Antalné: Következı ülésre behozom a jogszabályt. 
 
 
 

• Pályázat figyelı rendszerrel mi a helyzet? 
 
Eck Ferenc: Iskola felújítását betervezzük KEOP-ban, minden bemehetne ebbe a pályázatba. 
Most  beadhatnánk, nem született döntés errıl. A 24 órába megjelentetjük a pályázatíró 
keresését. 
Antalné: Vannak pályázatírók, akik eddig is írtak pályázatot nekünk, ingyen és bér mentve 
jelentkeznek pályázatírásra.  
Eck Ferenc: Akkor miért nem kezdünk hozzá? 
Antalné: Ha dönt a testület, hogy mit akar, akkor lehet mondani a pályázatírónak, hogy 
kezdjen hozzá. 
Eck Ferenc: Most megjelennek pályázatok, csak el vannak dugdosva. Akkor kössünk azzal a 
céggel pályázatfigyelésre szerzıdést aki már  készített több pályázatot az önkormányzatnak. 
Antalné: Felhívtam már ennek a cégnek a figyelmét, és kértem tájékoztatást. Elıre láthatólag 
márciusban fognak megjelenni a pályázatok. 
Eck Ferenc: Tegyük fel a honlapra, hogy pályázatfigyelıt keresünk. Helyi újságba is 
megjeleníthetjük. Pályázatfigyelésért nem kellene fizetnünk. Ha az energiával most nem 
foglalkozunk, akkor abból nem lesz semmi. Megint kidobjuk a z ablakon a pénzt a főtésre. 
Beszélünk róla és megint nem történik semmi. 
Grúber Hirdessük meg a pályázatírókat a megyei lapokban 24 órában, 
Kecskéd község Önkormányzata pályázat figyelésre és pályázatírásra ajánlatot kér, 2011. 
február 10-ig jelentkezzen. Érdeklıdni: jegyzınél 
Grúber: Egyszer jelenjen meg, hétköznap. 
 
A javaslatot egyhangúlag elfogadták. 
 

15/2011.(I.31.) KT. számú határozat 
 
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy  a 24 Óra megyei 
újságban a következı pályázati felhívást jelenteti meg  egy alkalommal. 
Kecskéd község Önkormányzata pályázat figyelésre és pályázatírásra ajánlatot kér, 2011. 
február 10-ig jelentkezzen. Érdeklıdni: jegyzınél 
 
Határidı: azonnal: 
Felelıs:    Grúber Zoltán  polgármester 
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• Kultúrház szigetelése 
 
 
Eck Márton: Megnyertük a pénzt és még mindig nem történt semmi. 
Tomayer Béla: Kiírás szerint megcsináltatjuk, de abba nem fér bele minden, le kell ülnünk 
beszélni kell róla. 
Hartman: Nem kell a Mőszaki Bizottságra várni, meg kell csinálni, ami a pályázatban benne 
van. Úgy terveztük, hogy ezt a telet már energiatakarékos ablakokkal fogjuk végigcsinálni. 
Tomayer Béla:Fazekas Gyulával megcsináltunk mindent,  rosszul lett felmérve. 
Antalné: Megcsinálni, a pályázat szerint kell megcsinálni, máshogyan nem lehet, nem lehet 
eltérni. És ha plusz merül fel, az a mi költségünk. Árazatlan költségvetést lehet kiadni 
pályáztatni. 
Eck Ferenc: Ki kell írni.  Jussunk el valahova. 
Grúber: Egyebek napi rendbe van-e még valami? Nincs.  
 
 
 
 
Antalné: A költségvetésre visszatérve , rövid szünet után ha kívánja a testület most meg 
tudjuk mondani , hogy a Testület mennyi fejlesztési pénzbıl gazdálkodhat  
Eck Ferenc: Az iskola költségvetésének a száma nem jó. Nem lehet ennyi, mert kivettünk 
belıle sok mindent, kevesebbnek kell lennie. Ez nem ennyi.   
Grúber: Eck Ferenc képviselı úr leül a jegyzı asszonnyal egyeztetni. 
Grúber: Több kérdés nincs? Az ülést 20 óra 36 perckor bezárom. 
 
 Kmf. 
 
 
 
Antalné Zabányi Júlia                                                                                     Grúber Zoltán 
              jegyzı  polgármester 


