Kecskéd Község Önkormányzata
Képviselı-testülete
2852. Kecskéd, Vasút u. 105.
Jegyzıkönyv
Készült 2011. április 27. -én 17 órától megtartott
Képviselı-testületi ülésen

Jelen van: Mellékelt jelenléti ív szerint

Grúber Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Hét megválasztott települési képviselıbıl hat fı
van jelen. A polgármester javaslatot tett a napirendi pontokra. Kérte egy napirendi pont
felvételét. Címe: A Mővelıdési Ház felújítási munkáira megkötendı szerzıdés. Javasolta, a
napirendi pontok tárgyalási sorrendjének cseréjét. Elsıként a közmővelıdési tevékenységrıl
szóló beszámoló megvitatását, majd a költségvetéshez kapcsolódó napirend megvitatását
kérte.
Külön köszöntötte az ülésre meghívott Pozsárné Bándi Olga asszonyt, Mővelıdési Ház
vezetıt és Horváth Gézáné asszonyt, a Polgármesteri Hivatal költségvetési elıadóját.
A testület egyöntetően elfogadta a napirendi pontokra tett javaslatot, majd rátért azok
megtárgyalására.

1. napirend:

A 2010 évi Közmővelıdési feladatellátásról tájékoztató, elszámolás a
2010 évi önkormányzati támogatással

Grúber: A beszámoló megtárgyalását már egyszer napirendre tőzte a képviselı-testület.
Megkérdezem a mővelıdési ház vezetıjét, az írásos anyagot kívánja e szóban kiegészíteni?
Pozsárné: Nem, de ha kérdése van valakinek megválaszolom.
Grúber: Kulturális bizottság a testületi ülést megelızıen tárgyalta a beszámolót. Felkérem
Eck Márton bizottsági elnököt ismertesse a bizottság álláspontját.
Eck Márton: Kulturális bizottság megtárgyalta igazgatóasszony beszámolóját. Két
tartózkodással és két nemmel nem fogadta el a beszámolót. Anyagi, pénzügyi támogatással
nem tudott elszámolni.
Grúber: Szakmai résszel, mi volt a probléma ?
Eck Márton: Azzal kérdés nem érkezett, de én személy szerint kevésnek tartom a mőködését.
Grúber: Köszönöm. Vitára bocsátom az anyagot.
Eck Ferenc: ÁHT. 29 § . (felolvassa). Számadási kötelezettség terheli. A felhasználást és a
számadást ellenırizni kell. Kezdeményezem, hogy külön szavazzunk a szakmai és a pénzügyi
elszámolásról. Én a pénzügyi beszámolót nem fogom elfogadni.
A kiadások tekintetében az internet díjat nem tudom elfogadni, mert Magyarország „e-pont”
mőködik a kultúrházban és az ingyenes. Eszköz és anyag . Nem ugyanaz. Szakmai részben
nem tudom elfogadni, azt a mondatot, hogy kevesebb rendezvény kevesebb költség.
Pozsárné: Én ezt a mondatot jó értelemben értettem. Az eszköz vásárlásnál: minél több
rendezvény van annál többe kerül. Az én eddigi szerzıdésemben nem szerepelt az, hogy
számlamásolatokkal kell elszámolnom Az elmúlt hat évben ez így volt. Ha az államháztartási
törvény ezt írja, ettıl az évtıl januártól visszamenıleg hajlandó vagyok számlamásolatokat
adni. Bıségesen is tudok számlákkal elszámolni. Megjegyzem rengeteg olyan társadalmi
munkát végeztem, ami költség volt nekem. Az internettel kapcsolatban: az újságot otthon
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szerkesztjük, az esti, éjszakai órákban, mivel napközben erre nincs idınk. . Senki ne várja el,
hogy ilyen késıi idıpontban a Mőv.Házban szerkesszük az újságot.
Antalné: Nem hozott eddig sem a mővelıdési ház sem az egészségügy olyan elszámolást,
amit most képviselı úr kér.. Kimutatást készítettek a feladatot ellátók arról, hogy mire
fordították a támogatást, de nem kértünk számla másolatot. A megállapodások ezt nem
tartalmazták A kimutatásokból látszott, hogy a mőködéshez szükséges kiadásokra fordították
a támogatást.. Módosítani kell a megállapodást, részletezve milyen elszámolást kérünk.. A
porszívó, a tányér készlet eszköznek minısül, mert egy éven túl használatos, a kábel a
hangosító berendezéshez tartozik. Ez alapján eszköznek minısül, nem anyagnak.
Eck Ferenc: Az elszámolás alapja a számla. A megbízási szerzıdés több pontban is
módosítást igényel. A 23.pont szerint a megbízott javaslata alapján a megbízó szerzi be az
eszközt. Hogy van ez nyilvántartva. 8. pontot is módosítani kellene, ami azt írja, hogy
térítésmentesen biztosítania kell az önkormányzat részére, esketés idıtartamára, ülések idejére
a mővelıdési házat. Ez van a szerzıdésben. Ezt felül kell vizsgálni, mert Olgi is azt mondta,
hogy nem így mőködik. Tekintsük át, érdemes felülvizsgálni, nem így mőködik a valóságban.
Biztos, hogy van benne több. Nem így mőködik az életben. Jegyzı asszonytól kérdezem,
hogy az Áht. vonatkozó pontjában foglalt felhasználást is ellenırizni kell. Ez hogyan teljesül?
Felül kell vizsgálni a megállapodást.
Antalné: Kimutatásokat megvizsgáltuk. A feltüntetett tételek kimondottan egy mővelıdési
ház mőködtetéséhez szükségesek. A 29.pont szerint eleget tett a szerzıdésben foglalt
kötelezettségének. Nem írt a beszámolóban olyat ami magán jellegő kiadást fedezne.
Horváthné: A kis értékő tárgyi eszközök bevételezése úgy történik, hogy nulla értéken van
nyilvántartva és amikor elhasználódik akkor van leselejtezve.
17 óra 50 perckor Tomayer Béla képviselı megérkezett. Jelenlévık száma hét fı.
Antalné: Felülvizsgáljuk a megállapodást.. Megkérem a Kulturális Bizottságot, hogy
mőködjenek közre ennek a felülvizsgálatában. Végezzük el ezt együtt, közösen.
Hartman: Eddig az volt a gyakorlat, hogy az ilyen jellegő költségeket elfogadta a képviselıtestület. Így számolt el mindenki, ahogy most is az egészségügy vagy a mővelıdési ház. A
Sportegyesület sem számolt el így tavaly számlával, csak egy kimutatást készitett.. Egyedül a
Táncegyesület számolt el így, de neki könnyő dolga volt. A házi orvosnál is így szavaztuk
meg.
Fel szeretném hívni a testület figyelmét az elmúlt évek történéseire. Arra, hogy Kecskéd
községnek öt évenként elege lesz a falunak a kultúrház vezetıjébıl. Megpróbáljuk kikezdeni,
kostólgatni. Mindig személyes ügyek kerülnek elıtérbe. Eddig így volt. Egy békés, ıszinte,
egymást segítı sváb településnek tartottam ezt a falut. Nem jó irányba megyünk. Ha tudunk
segítsünk egymáson. Ilyen támadással, hogy most csak azért nem fogadjuk el, mert nekem
nem szimpatikus. Mindenki bıven rendelkezik olyan jellegő kiadásokkal hogy el tudjon
számolni a támogatással. Nonprofit szervezet. Minél több a rendezvény, valóban annál több a
kiadás. A rendezvények száma növeli a kiadásokat.
Áskálódástól óva intek mindenkit. Nem vagyok a híve ennek, Ha ez így marad, én veszem a
kalapom. SZMSZ szerint (felolvassa a bizottság hatáskörét.) Javaslom, hogy foglalkozzon a
bizottság mindennel, ami a tevékenységébe tartozik az SZMSZ szerint. Ne tegyünk
megkülönböztetı jelzést, mindenkit egyféle mércével mérjünk.
Grúber: Nem született döntés a bizottsági ülésen. Nem bizottsági döntés született. Egynemő
szavazatok többsége meghaladja a szavazatok felét, akkor van döntés.
Eck Ferenc: Ami a bizottsági módosítást illeti, egyetértek. Mindent, ami a bizottság
hatáskörébe tartozik tárgyalnia kellene. Pénzügyi beszámolót a pénzügyi bizottság, szakmait a
kulturális bizottság. Azt mondtad, hogy a mővelıdési ház nonprofit szervezet, ne legyen
nonprofit szervezet. Vállalkozásban mőködteti.
Csapucha: Háziorvos, fogorvosi beszámoló elfogadásánál azt javasoltam, hogy a
megállapodásban foglaltaknak eleget tettek, elfogadásra javasoltam a beszámolójukat és a
pénzügyi elszámolásukat. Most is ezt javaslom. Szakbizottságok tárgyalják meg a szakmai
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beszámolókat. A igazgató asszony a megállapodásnak eleget tett. Elfogadásra javaslom a
beszámolóját.
Eck Márton: Öregek Napja, Májusi Falunap, Testvér települési kapcsolatokat három
embernek kell megszerveznie, azt mondtad?
Hartman: Én csak az SZMSZ-t olvastam fel. Elıkészíti az önkormányzati rendezvényeket.
Grúber: Ezeknek a rendezvényeknek a megszervezésének évek óta meg vannak a
hagyományai.
Hartman: Le kell írni, hogy kinek mi a feladata, mindent.
Eck Ferenc: Az önkormányzat azért alakít bizottságokat, mert szakmai munkát, feladatokat
kell ellátni. A jelenlegi kulturális bizottságban az öt fı közül ki ért az oktatáshoz? Ésszerően
kell felosztani a feladatokat. Nekem egyértelmő, hogy mi a számadási kötelezettség. Nekem
az ellenırzés nem ezt jelenti. Azért javasoltam, hogy külön véleményezzük, mert a szakmai
munkával én nem tudok mit kezdeni, de a pénzügyi részét nem tudom elfogadni. Azért
javasoltam, mert ez felmerült. Ennyi. Semmiféle hátsó szándék, semmi nincs ez mögött. Ez
van a törvényben leírva. Javaslom, hogy zárjuk le a napirendet.
Grúber: A bizottságokról csak annyit. Változott a testület létszáma. A külsısben kéne
megtalálni a szakértıt. Ha nincs köztünk szakértı, szakértıt kell igénybe venni, és ezt lehet is.
Nonszensz, hogy minden képviselı-testületi tag két-három bizottságnak tagja legyen. A
napirendet pedig akkor fogom lezárni, ha már nem lesz hozzászólás.
Pozsárné: Minden programot jól meg tudok csinálni. A bizottságnak is szívesen lennék tagja.
Népmővelı vagyok. Szívesen dolgoznék együtt a bizottsággal, akár a rendezvények
megszervezésében is. Külsı szervek megbíznak a szakmai felkészültségemben, felkérnek
rendezvények megtartására, csak itt, Kecskéden nincs ez így.
Hartman: A bizottságok munkáját szakértıkkel támogatni, teljesen egyet tudok érteni. De
voltak itt olyan szakértık akik. 10 percen belül saját magukkal is ellentétbe kerültek.
A civil szervezeteknek is az összefogását hiányolom. Lendülettel, élettel kell megtölteni a
mővelıdési házat, és ebben a civil szervezeteknek kellene élen járni.
Grúber: Többféle javaslat hangzott el. A szakmai munkával kapcsolatban senki nem
kifogásolt semmit. A pénzügyi beszámolóval kapcsolatban két javaslat hangzott el. 1. ne
fogadjuk el, 2: ha az egészségügynél elfogadtuk, fogadjuk el a mővelıdési háznál is, tételes
számlák orientálásával. Szavazzunk, hogy külön vegyük-e? Aki ezzel egyetért
kézfelemeléssel jelezze. Külön vegyük: 5 igen, 1 tartózkodás Két szavazás lesz.
Aki a szakmai beszámolót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. : hat igen, egy nem
szavazattal a szakmai beszámolót elfogadta a testület.
52/2011. (IV.27.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2010. évi Közmővelıdési
tevékenységrıl szóló tájékoztatást elfogadta.

Aki a pénzügyi beszámolót elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Négy igen, két nem, egy
tartózkodással elfogadta a képviselı-testület a pénzügyi beszámolót.
53/2011. (IV.27.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
Közmővelıdési támogatás pénzügyi elszámolást elfogadta.

Grúber: Megköszönöm a napirendhez a megjelenést.
Három perc szünetet rendelek el.

a

2010.

évre

vonatkozó

4

2. napirend :

Az önkormányzat 2010 évi költségvetés teljesítésének jóváhagyása
és pénzmaradvány elszámolása

Grúber: Elızetesen az írásos anyagot a képviselık kézhez kapták. Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta és véleményezte. Kérem a bizottság elnökét Csapucha Tamás képviselı urat,
ismertesse a bizottság álláspontját.
Csapucha: Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. Néhány észrevételt
tettünk: Főnyíró karbantartás, járdaaszfaltozás a Fı utcában. Választ kaptunk mindenre.
Játszótér építésnél 500 %-os a teljesülés. Választ kaptunk, hogy pályázati pénz teljesült.
Antalné: Kérdés volt a bizottsági ülésen, hol szerepel a testvérkapcsolati kiadás.Ezeket a
kiadásokat a polgármesteri Hivatalnál tudjuk az elıirányzatot szerepeltetni, mert nincs külön
szakfeladata. Pénzlekötések két-három hónapos lekötések vannak. 3-5%-os kamatokkal.
Csapucha: Kiegészítésekkel a bizottság elfogadásra javasolta az elıterjesztést.
Grúber: Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Nincs. Aki elfogadja az elıterjesztést,
kézfelemeléssel jelezze. Hét igen szavazattal a képviselı-testület elfogadta az elıterjesztést.

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat 2010 évi
költségvetésének teljesítését és pénzmaradvány elszámolását szóló 7/2011./IV.27./ sz.
rendelet egyhangúlag elfogadta.

3. napirend:

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, a hozott
döntésekrıl, jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról

Grúber Zoltán: 2011. március
30. Képviselı-testületi ülés volt
április
02. Oroszlányban a Szlovák Kisebbségi Önkormányzatnál Kecskédet mutattam be.
03. Megkezdıdött az Által-ér híd felújítása.
09. Horgászegyesület a Megyei Horgászegyesület részére ifjúsági horgászversenyt rendezett.
09. Edelweisz Daloskönyv bemutatója volt a Mővelıdési Házban, melyet megtisztelt
részvételével Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyőlési képviselı asszony.
09. Geszler Attila a Magyar Közútkezelıtıl bejáráson volt az iskola elıtti parkolók
kialakításával kapcsolatban
13. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés volt.
14. OTKT ülésén vettem részt Oroszlányon.
14. Székesfehérváron voltam a Közép-Dunavidéki Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás közgyőlésén.
15. Észak-dunántúli Vízmő önkormányzati fórumán vettem részt.
15. TIOP pályázat ellenırzése volt az iskolában.
16. Horgászegyesület ifjúsági horgászversenyt rendezett.
19. Rendkívüli képviselı-testületi ülés volt.
21. A Megyeházán voltam a földrengéskárok egyeztetı megbeszélésén. Van egy Kárelhárítási
Alap. Ebbıl az önkormányzatok részesülhetnek, minden település Ötszázezer forinttal, ha
önmaguk is hozzátesznek ugyanennyit. Nem tisztázott még sok részletkérdés, Késıbb
visszafogunk erre térni.
21. Pénzügyi Bizottsági ülés volt
25. A Kápolnánál civil kezdeményezésre a Lovas egyesület és a Dalárda szervezésében
rendezvény volt. Tojásgurítás, nyúlfuttatás. Nagyon jó hangulatú összejövetel volt. Sokan
kilátogattak.
26. Mővelıdési Ház pótmunkáit beszéltük át.
Van-e valakinek kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban?
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Eck Ferenc: Közintézményeink földrengéskárait a biztosító kifizette-e?
Grúber Zoltán: Beküldtük az árajánlatokat. Jelenleg a biztosító feldolgozza azokat.
Hartman József: a Horgászegyesület rendezvényeivel kapcsolatban lenne észrevételem.
Kellıképen ki kell hangsúlyozni a Horgászegyesület tevékenységét. Megyei rendezvényt
hoztak ide. Csak elismeréssel lehet szólni róla. Meg szeretném köszönni a
Horgászegyesületnek a tevékenységét. Azt javaslom, hogy a testület is fejezze ki elismerését
és köszönetét.
Tomayer Béla: Köszönöm a vezetés és a tagság nevében is. 52 horgászegyesület van a
megyében. Jobban megismerik az ilyen rendezvényeken a falut. Rengeteg elismerı telefont
kapunk.
Grúber Zoltán: Határozati javaslatot terjesztek a képviselı-testület elé.
Aki egyetért azzal, hogy a képviselı-testület elismerését és köszönetét fejezi ki a Kecskédi
Horgászegyesületnek a település érdekében végzett tevékenységéért, kézfelemeléssel jelezze.
7 igen szavazattal a képviselı-testület a következı döntést hozta:
54/2011. (IV.27.) KT. sz. határozata
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elismerését és köszönetét fejezi ki a
Kecskédi Horgászegyesületnek a település érdekében végzett tevékenységéért.
Határidı: azonnal
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester

4. napirend:

Kecskédi Sportegyesület tájékoztatója mőködésérıl, elszámolás a
2010 évi önkormányzati támogatással

Grúber: Elızetesen mindenki megkapta az írásos anyagot. Megkérdezem az elıterjesztıt,
kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Eck Ferenc: Megpróbáltam mindent pontosan leírni. Tavalyi évben valóban én sem
számoltam el a számlákkal számadásszerően. Eddig is a számlák mennyiségével volt a
probléma,nagyon sok van belıle.
Grúber: Vitára bocsátom az anyagot.
Hartman: Az volt az álláspontunk, hogy valamennyi civil szervezet azért jöjjön létre, hogy a
helyi emberek életmódját elımozdítsák. Mindig támogattam ezt. Messzemenıen .
Dzsúdó szakosztályról úgy írsz, mintha még mindig mőködı szakosztály lenne. Holott már
ennek a beindítása se teljesült. Elgondolásingerenciát keltett az, hogy kell-e a kecskédi
önkormányzatnak, hogy vagyunk-e olyan gazdagok, hogy nem kecskédiek szórakozását
támogassuk. A kecskédi gyerekeket, fiatalokat kellene serkenteni a sportolásra. A nyitva
tartásról azt írod, hogy hosszú ideig van nyitva, ugyanakkor a rongálások jelentısek Ezen el
kellene gondolkodni. A korábbi elnökségek alatt a kecskédi sportkörnek sokkal pozitívabb
volt a megítélése. Az egyesület részérıl ellentmondásos információk jönnek ki.
Jó kapcsolatot bármiféle civil szervezetnek csak úgy lehet jól kialakítani, hogy más
szervezettel jó legyen a kapcsolata. Jobbító szándékkal mondom ezt, gratulálok a korábbi
eredményekhez. Most a 10.-11.hely nem úgy megy, mint régen az elsı 5-6 között ott voltak a
csapataink. Ennek az okát közösen kell megkeresni.
Eck Ferenc: A dzsúdósok megszőnésének az oka nekem szívfájdalmam. Noszogatjuk ıket,
hogy be kellene indítani. Nagyon szeretném, ha be lehetne indítani. A gyerekek körében nagy
volt az érdeklıdés. Jó lenne, ha ilyenfajta sportszakosztályt be tudnánk indítani. Nagy
érdeklıdésre tartana számot. Kecskédi, nem kecskédi. Utánpótlás nevelésben nagy
hiányosságok voltak, 46-49 a kecskédi gyerek a teljes taglétszámból. Kb. a fele. Bokodi
egyesülettel továbbra is együttmőködünk. Mi is velük és ık se tudnának nélkülünk mőködni.
Hozzánk labdarúgó gyerek azért jön, mert jó a légkör, barátok vannak. Stb.
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Nyitva tartás: szabadidıs tevékenység eltöltésére való. Pálya területén nem okoznak kárt attól,
hogy nem egyesületi tag gyerekek is ott fociznak. Rongálásokkal kapcsolatban nem tudom,
hogy hogyan lehetne megelızni. De nem szeretnék eljutni odáig, hogy bezárjuk a sporttelepet,
mert nem ez a funkciója, hogy zárva legyen.
Elnökséggel való kapcsolat. Voltak lemondások, minden egyesület szívesen jön ide játszani,
szövetséggel voltak oda.-vissza dolgok, fel lett fújva, de remélem, továbbra is szívesen jönnek
ide játszani, mert jó marad a megítélésünk.
Grúber El kell ismerni, hogy a sportkör mint általában minden civil szervezet, nincsen
könnyő helyzetben. Öröm, hogy sok kecskédi gyerek sportol. Itt az egyesületnek a legtöbb a
kísérıje a környékbeli sportegyesületek közül. Nem valószínő, hogy az önkormányzat
továbbra is ennyit fog tudni áldozni az egyesületek tevékenységére.
Add át a vezetıségnek gratulációnkat. Korrekten együtt tudunk mőködni a sportpálya
fenntartásában. Sok települési rendezvény ott kerül megrendezésre. További jó munkát
kívánok a sportegyesület vezetıségének. Sok gyıztes mérkızést kívánunk, elismerjük a
tevékenységeteket. Szakmai beszámolót lezárom. Pénzügyi beszámolóra rátérek.
Hartman: Sportszolgáltatási költség a nevezési-játékköltség?
Eck Ferenc.: Igen.
Grúber: Aki elfogadja a Kecskédi Sportegyesület 2010 évre vonatkozó beszámolóját és
pénzügyi elszámolását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Hat igen, egy tartózkodással a
Képviselı-testület elfogadta a beszámolót.
55/2011.(IV.27.) KT. sz. határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a kecskédi Sportegyesület 2010 évi
tevékenységére vonatkozó beszámolóját és pénzügyi elszámolását elfogadja.

5. napirend:

Beszámoló a 2010 évi belsı ellenırzésrıl

Grúber: A Képviselı-testületi tagok elızetesen megkapták. Van-e kérdés? Nincs.
Szavazásra bocsátom, aki elfogadja az elıterjesztést, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Hét igen szavazattal a testület elfogadta a 2010 évi belsı ellenırzési tevékenységrıl szóló
beszámolót.
56/2011. (IV.27.) KT. sz. határozat
A Képviselı-testület elfogadja a polgármester éves ellenırzési jelentését a 2010. évi belsı ellenırzési
terv teljesítésérıl.
Határidı:
Felelıs:

6. napirend:

kihirdetésre: 2011.05.12..
kihirdetésre: Antalné Zabányi Júlia jegyzı

Beszámoló a Bokod-Dad-Kecskéd- Szákszend Községi
Önkormányzatok Közoktatási és Közmővelıdési Intézményfenntartó
Társulás 2010 évi költségvetésének végrehajtásáról

Grúber: Felkérem Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.
Csapucha: Sulyok Istvánné Bokod község jegyzıje megtisztelte a Pénzügyi Bizottságot a
jelenlétével. Kérdésként hangzott el képviselıtársam részérıl, hogy több bokodi intézmény is
benne van a társulásban, és hogyan járul hozzá a vezetıi béréhez.
Költségelosztás. Intézmények önálló alszámlákat kapjanak, onnan tudjanak levenni
költségeket. Olyan tájékoztatást kaptunk, hogy ez jogszabályba ütközik.

7
Eck Ferenc: Pozitív, hogy a munkaszervezet vezetıje, ott volt a bizottsági ülésen. Nem
értem, hogy az iskola, óvoda vezetıje miért nincs itt? Megérdemelnek egy köszönetet, hogy
jól gazdálkodtak. De hívjuk meg ıket, ha az ıket érintı napirendekrıl beszélünk.
A költségvetés végrehajtása szerintem elfogadható.
Grúber: Azért nincsenek itt, mert a mai napon kirándulni mentek. Egyetértek abban, hogy
legyenek itt az ilyen napirendi pontok tárgyalásán.
Van-e kérdés, észrevétel?
Eck Ferenc: Nálunk a gyerek létszám nem csökkent olyan mértékben, mint náluk, de náluk
van olyan intézmény kettı, ahol nincs gyereklétszám, ezek az intézmények nem részesülnek a
vezetıi bérköltségbıl. Kérem, hogy jelezzétek, hogy más viszonyszámok alapján kéne
elosztani az ÁMK vezetı bérét.
Grúber: Aki elfogadja, ezt a javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.
7 igen szavazattal a testület egyetért a javaslattal.
Hartman: Hogyan gondoltad ezt, hogy a bér kérdését hogyan vigyük a mikrotársulás elé?
Lehetne elkezdeni Szákszenddel lobbizni.
EckF.: Pénzügyi Bizottság gondolkozzon rajta, hogy milyen más viszonyszámot kellene
alkalmazni. A lobbizás is jó ötlet.
Grúber: Elfogadott költségvetés van a mikrotársulásban, ısszel kell elkezdenünk erısen
lobbizni ez ügybe.
Eck Ferenc: Nonszensz, hogy mővelıdési ház és könyvtárban nincs gyereklétszám, kvázi
nem fizet utána bele.
Csapucha: Alkalmazotti létszámot tekintsük felosztási alapnak. Az intézményvezetı nem a
gyerekekkel foglalkozik.
Antalné: Ez az intézmény egy egész a költségvetésben, ami az alapot képezi azok az
osztálylétszámok. Ha nálunk is csökkenne a gyereklétszám, oda jutnánk ahova Kömlıddel
eljutottunk.
Grúber: szavazzunk A képviselı-testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
57/2011. (IV.27.) KT. sz. határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselı-testülete a Bokod-Dad-Kecskéd- Szákszend
Községi Önkormányzatok
Közoktatási és Közmővelıdési Intézményfenntartó Társulás
2010 évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a Társulási Tanácsnak
elfogadásra javasolja.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Grúber Zoltán polgármester

7. napirend: Mővelıdési Ház felújítási munkáira szerzıdéskötés
Grúber: A Mővelıdési Ház felújítási munkálatainak az elıkészítése eljutott a szerzıdés
megkötéséhez. Mennyi az önrészünk?
Antalné: 80% támogatottság és 20% önrész volt amikor pályáztunk. A 20% az ÁFA
összegének felelt meg.Most az önrészünk 25 % lesz, mert az ÁFA 25 %- ra emelkedett.
Grúber: Határozati javasat: Felhatalmazza a Képviselı-testület a polgármestert, hogy a
Nikics Kft.-vel szerzıdést kössön a Mővelıdési Ház felújítási munkáinak kivitelezésére.
Aki ezzel a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 7 igen szavazattal a testület
elfogadta a javaslatot és a következı döntést hozta:
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58/2011.(IV.27.) KT. sz. határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
a Nikics Kft-vel szerzıdést kössön a kecskédi Mővelıdési Ház felújítási munkáinak
kivitelezésére.
Határidı: 2011. május 10.
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester

8. napirend:

Egyebek

Grúber: az Óvodai riasztórendszerrıl, az iskolai parkolóról rendkívüli ülés keretében
tárgyalunk majd. A Falunapra minden elıkészület megtörtént.
•

Főkasza vétele 7 igen

Grúber: Elég elhasznált állapotban vannak a főkaszáink, sokszor kell javítani. Szükség van a
folyamatos közterület karbantartáshoz egy új főkaszára. 200-220 ezer ft-ért már elég jó
teljesítményőt lehet vásárolni. Fedezete a tartalék keretbıl lenne.
A képviselı-testület egyhangúlag a következı határozatot hozta.
59/2011.(IV.27.) KT. sz. határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy egy db főkasza
vásárlásához 220.000,-Ft elıirányzatot biztosít a tartalék keret terhére.
Határidı:
Felelıs:

2011. május 15.
Grúber Zoltán polgármester

9. napirend:

Interpelláció

Eck Ferenc: Sztruba Kft. Sport utcában mikor végzi el a helyreállítási munkákat?
Felvesszük a kapcsolatot a kivitelezıvel
Grúber:
Eck Márton: Telefonosok átvágták az utat, nagy gödör van a helyén. Nem állították helyre
Zsolnay Pali elıtt. Valaki bele megy, szétmegy a futómőve.
Grúber: Jelezni fogom, kérjük a helyreállítást.
Csapucha Tamás: Ravatalozó ajtaja még nincs kijavítva.
Beszéltem a Wéber Attila asztalossal. A javítás nagyon meglátszana, új
Grúber:
ajtószárny kellene és a másik szárnyat is hasonló színre kell átfesteni. Ki kell menni a
helyszínre és utána döntenünk kell.
Grúber Zoltán: Egy gyógyszertámogatás iránti kérelem érkezett. Ennek megtárgyalásához
zárt ülést rendelek el.

21 óra 20 perckor az ülést bezárom.
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polgármester

