Kecskéd Község Önkormányzata
Képviselı-testülete
2852. Kecskéd, Vasút u. 105.
Jegyzıkönyv
Készült 2011. június.01.-én 17 órától megtartott
rendkívüli Képviselı-testületi ülésen

Jelen van: Mellékelt jelenléti ív szerint
Hartman József alpolgármester köszönti a megjelent Képviselı-testületi tagokat.
Grúber Zoltán polgármester távollétet jelzett, ezért az ülést az alpolgármester vezeti le.
Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Hét megválasztott települési képviselıbıl hat fı
van jelen. Az alpolgármester ismertette a napirendi pontokat. A napirendi pontokra tett
javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta.
1. napirend:

Óvodai riasztórendszer

Hartman József: Tisztelettel köszöntöm Szita Attila urat az Alhambra Kft. ügyvezetıjét.
Bekért ajánlatok közül a Mőszaki Bizottság az Alhambra ajánlatának tárgyalását javasolja.
Az érzékelık mennyire megbízhatóak? A munkadíj összegét milyen meggondolásból ajánlják
fel? Ha a Tőzoltószertárra is megrendeljük, mennyibe kerülne? Összeköthetı egy rendszerre
az óvoda és a Tőzoltószertár? Vagy külön egységet képeznek? Térfigyelı kamera elhelyezése
mennyibe kerülne?
Kérem, ismertesse a feltett kérdésekre a válaszait.
Szita Attila: Mőszereink megbízhatóak.. A beszerzési áron adjuk, mert nem ennek a
forgalmazásából kívánunk meggazdagodni, mert aki ezt beszerelteti, az úgy is az ügyfelünk
lesz, duál érzékelısek, téves riasztás kizárható, nekünk lenne pluszköltség, mert a kiszállás
pénzbe kerül, MABISZ minısítésünk van, nem feltétlenül szükséges, hogy a riasztó
szirénával legyen felszerelve csak haragosok lesznek a környéken lakók, nagyot szólnak, a
jelzés mindenféleképen bemegy a központunkba. Tettenérés is szóba jöhet akkor, ha nem
hangos a riasztás. Az ügyelet 24 órás. Oroszlányon sok ügyfelünk van, polgármesteri hivatal,
óvodák iskolák, üzletek, nyomon követhetıek az intézkedéseink, mindent dokumentálunk a
szabályoknak megfelelıen. Külön-külön javasolja kiépíteni a riasztórendszereket.
Hartman: Két ajánlatot adtak, a különbség a GSM . üzenetet küld. Az értesített személynek is
ott kell lennie.
Szita: Ha telefonvezetékre kötjük, ollóval átvághatják, ezért ez nem eléggé biztonságos.
Munkadíj: hallottuk, hogy mi történt az óvodában és szolidaritásból ajánlottuk fel. Amiben
tudunk segítünk. Határidıt tartani tudjuk, raktáron van minden mőszerünk.
Hartman: Ha a testület úgy dönt, hogy Önöket választja, mikor lenne megfelelı a beszerelés?
Szita: Rugalmasan megoldjuk, hétvégén lenne megfelelı, mert akkor nincsenek ott gyerekek.
Hartman: Kérdés?
Tomayer: Tőzoltószertár és térfigyelı rendszerrıl is beszéltünk korábban.
Szita: Be lehet vonni, de nem tudom, hogy belül mekkora helyiség?
Tomayer: Két helyiség van,
Szita: Megoldható, mőködhet együtt az óvodával., kezelı, mozgásérzékelı, 7000 ft, 1650,ft +
ÁFA.
Antalné: Közös riasztó esetén az óvoda riasztója nem mőködik, ha a tőzoltószertár nyitva
van?
Szita: Igen. De ha külön álló központot hozunk létre, nem sokkal drágább.
Tomayer: Automatikusan mőködik a riasztás, mennyi a havi díja.?
Szita: 4000,-ft +ÁFA
Hartman: Térfigyelı elhelyezése a parkolóra?
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Szita: Két kamerával meg lehet védeni. Széles palettán mozognak a lehetıségek.
Kamerával, infra, 6-7 ezer forint darabja. 70 fokot látnak, szembe állítva, l5 métert tudnak
befogni. Vezetékek,kb. kamera bruttó 10 ezer forint6db, rögzítı DVD, 30-33 ezer plusz ÁFA
12 ezer plusz ÁFA a vincseszter bele, kábel, 5ezer forint, 5 ezer forint egy táp 12 volt, 5
amperes,
Eck Ferenc: A templom oldalát is be kellene kamerázni.
Szita: Tegyünk komolyabbat ami túl lát, lehetnek távolabbi részek is.
Hartman: A felvételeken mennyire lesznek felismerhetıek az emberek.
Szita: Arcfelismerés nem lesz. Éjszaka a pixelek nagyon leromlanak. Mozgásérzékelıs
reflektort kihelyezünk, a kamera átvált színes üzemmódba. Jobb lesz a felvétel, de ha jó a
közvilágítás jobb lesz a felvétel.
Csapucha: Gondolkodjunk kompletten a fıtéren. A mőszaki feltételeket bıvíteni lehessen.
Szita: Vezetékes hálózatnál jobb nincs.
Csapucha: Ezeket a felvételeket ki nézheti vissza?
Szita: Külön engedéllyel. Közterületet csak hatóság rögzíthet. Csak megfigyelhetünk. Ha a
kolléga a monitort pont nem nézi, akkor is hangjelzéssel jön be a riasztás.
Eck Ferenc: Nekünk kellene leszabályozni, hogy ki az aki megnézheti.
Hartman: Van-e további kérdés? Ha nincs, megköszönjük Szita úrnak a megjelenést, a KT.
rövid idın belül dönteni fog.
Csapucha: Egy ügyeleti díj lesz a két helyszín, mennyi lenne az ára?
Szita:5000 plusz ÁFA.
Csapucha: A külön kamera díja mennyi lenne?
Szita: 5 ezer plusz ÁFA. Ha önök rögzítenek. Ha mi figyelünk, akkor 5 ezer plusz ÁFA.
Hartman: Dönthetünk? Igen. Javaslom, a Mőszaki Bizottság javaslata alapján a Szita Attila
úr javaslatát fogadjuk el. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 6 igen szavazattal
elfogadva a z Alhambra.
Technikai részletek: Sziréna legyen-e?
Eck Ferenc: Téves riasztás lehetısége alacsony. Elriadjon vagy legyen egy tetten érés?
Hartman: Nem javaslom a szirénát, nem érdemes, azért figyel az ügyeletes, hogy akkor
kiküld egy egységet.
Szavazzunk: legyen sziréna: 2 igen, 4 nem. Nem lesz felszerelve sziréna.
GSM adatátvitelre szavaz 6 igen. 91 ezer ft körül. Van.
Egy határozat lesz az óvoda. Egyhangú igennel elfogadva az óvoda. Alhambra, sziréna nincs,
GSM adat átvitellel lesz megoldva.
70/2011.(VI. 1.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy
1./ a Napközi Otthonos Óvoda külön rendszerre kötött, sziréna nélküli riasztórendszerének
(GSM rendszer) kiépítésére az Alhambra Kft-vel szerzıdést köt.
2./ Az anyagköltséget a tartalékkeret terhére biztosítja
3./ A szerzıdés megkötésére megbízza Grúber Zoltán polgármestert.
Határidı: azonnal
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester
Tőzoltószertár: Alhambra. Legyen-e riasztóvédelem? Igen.: Hat igen. 40-50 ezer forint
nagyságrendben. Tartalék keret terhére.
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71/2011.(VI. 1.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy
1./ a Tőzoltószertár külön rendszerre kötött, sziréna nélküli riasztórendszerének (GSM
rendszer) kiépítésére az Alhambra Kft-vel szerzıdést köt.
2./ A riasztórendszer kiépítésének költségét a tartalékkeret terhére biztosítja
3./ A szerzıdés megkötésére megbízza Grúber Zoltán polgármestert.
Határidı: azonnal
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester
Csapucha: Az összes intézményt egy cég felügyelhetné
Kamerás térfigyelı rendszer: a fıtérre, közterületre. Legyen-e? Hat igen.
Mérje fel az egészet, szakaszolva adjon ajánlatot. Óvoda elıtt, templom része, mővelıdési ház
elıtti és melletti rész. Hat igen. A képviselı-testület egyhangúlag a következı határozatot
hozta
72/2011.(VI. 01.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy
1./ felkéri az Alhambra Kft.-t. a faluközpont ( óvoda-templom- mőv. ház által határolt terület,
szakaszolva) térfigyelı rendszer kiépítésének mőszaki lehetıségét vizsgálja meg.
2./ A lehetıségek felmérése után árajánlatokat kérnek be és a legelınyösebb árajánlat
benyújtása után dönt a megvalósításról
Határidı: azonnal
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester

.2. napirend:

Iskola környéki parkolók kialakítása

Hartman: Mőszaki bizottság foglalkozott az iskolai parkolók Sport utca és Vasút utca felıli
kialakításával. Az volt a vélemény, hogy az . Iskola melletti szerviz út és hat db parkoló ne
kerüljön megépítésre. Iskolán belüli és kívüli kerüljön megépítésre. Belsı kialakítással várni
kell a geotermikus kutak fúrása miatt. Kérdés, hogy elkezdjük-e a külsı megépítését?
Külsı parkolókra engedély kell, köteles, kb. 200 ezer forint körüli lesz.
Aki azzal egyetért, hogy szerviz út, pirossal jelzett parkolók ne kerüljenek megépítésre, hat
igen,
Épüljön meg a külsı is, kérjük meg az engedélyt, a tervezés ideje alatt a belsınél a kútfúrás
megtörténhet sikeres pályázat esetén, Vagy külsıvel ne foglalkozzunk,
Tomayer: Külsınek csak az út részével foglalkozzunk. A Sport utca felıli oldalon
biztosítsunk megállásra lehetıséget.
Csapucha: Komplexen kezeljük az egészet, kérjük meg az engedélyt.
Tomayer: A Sport utca felılire engedélyes terveink vannak. Megvannak a szint méretek is,
lehet ehhez igazodni.
Hartman: Foglalkozni kell vele. A Posta levonult a területrıl, sártenger van esı esetén.
Tomayer: Minden további nélkül elkészíthetı, nagy költsége nincsen.
Wittmann: Egyetértek Tomayer Bélával
Tomayer: Kell-e nyolc parkoló, ha a másik oldalon megoldódhat a parkolás?
Wittmann: Kezdjük el a Sport utcánál lekövezni, kérjük meg az engedélyeket.
Hartman: Aki azt mondja, kérjük meg a külsı parkolóra az engedélyt, hat igen.
Terveztessük-e meg az egészet vagy csak a külsıt?
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Csak a külsıre. Belsıre nem kell terv sem. Geszler Attilával árat megbeszélni, ha a belsı is
rajta lesz a terven. Hat igen.
Hartman: Következı leendı parkoló kérdése. Iskolával párhuzamos fasorból az elsı fákat
gyökerestıl kiszedni, 20-30 cm-es zúzalékot beletenni. Posta oldalán lankás terület részéig,
Barátok Asztaláig, polgármester és alpolgármester tárgyaljon. Kérjen be árajánlatokat, mire
kérjünk ajánlatokat?
Erre a két munkára kérjünk árajánlatot, hat igen. Posta és Sport utca oldalára árajánlatot.
Eck Márton távozott az ülésrıl. 18 óra 45 perckor.
Jelenlévık száma öt fı.
73/2011.(VI.01.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az Általános
Iskola körüli parkolási problémák megoldása érdekében az iskola fıbejárata elıtti parkolók
építési engedélyezési eljárását megindítja. Az iskola melletti, Postahivatal felıli oldalon az
úttal párhuzamos parkolás elısegítésére árajánlatokat kér be. Az árajánlatok bekérésére
megbízza Grúber Zoltán polgármester és Hartman József alpolgármestert.
A legkedvezıbb ajánlat alapján a polgármester a kivitelezési szerzıdést kösse meg
Határidı: 2011. július 30.
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester

3. napirend

Földrengés károk rendezése

Hartman: Megyei önkormányzat létrehozott egy alapot, hogy a biztosításokkal nem
rendelkezık kára megtérítésre kerüljön. Az érintett önkormányzatnak ugyanannyival kellene
hozzájárulni, mint amennyit a Közgyőlés is ad hozzá. Felmerült, hogy intézmények esetében
is igénybe lehetne venni ezt az alapot.
Véleményeket kérek.
Eck Ferenc: Elszámolással kapcsolatban lesznek problémák. A károk felmérésében a
Mőszaki Bizottságnak fel kell mérnie a károkat. Egy háztartásra bagatell összeg jutna.
Mőszaki indokoltság megítélése problematikus.
Csapucha: Maximálisan egyetértek Eck Ferenc képviselı úrral . Az elosztás problematikus
lenne. Új opció, hogy közintézménynél is igénybe lehetne venni, akkor el lehetne
gondolkodni rajta.
Eck Ferenc.: Kiment az adatlap. Reagálni kell rá. A Mőszaki Bizottságnak fel kellene mérnie
a károkat most.
Csapucha: Harmincezer forint jut egy fıre. Ezzel az összeggel nem lehet kezdeni semmit.
Ezzel indokoljuk meg, hogy miért nem kívánunk ezzel foglalkozni.
Hartman: Van-e további vélemény? Aki azzal egyetért,hogy a lakosság vonatkozásában ne
merüljünk bele, 4 igen, 1 tartózkodás mellett. Önkormányzati épületre, ha lesz lehetıség :
igen.
74/2011. (VI.01.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy nem vesz részt a
KEM Önkormányzat által a földrengéskárok enyhítésére kiírt pályázaton.
Megvárja a Megyei Önkormányzat döntését a közintézményeket ért károk enyhítésérıl, utána
dönt az abban való lehetséges részvételrıl.
Határidı: azonnal
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester
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4 napirend: Egyebek
Tájékoztatás pályázatról - parlagfő irtásra.

Antalné: OTKT pályázni fog a parlagfő írtásra, önkormányzatok személyeket kapnak két
hónapos idıtartamra. Hat fıt igényel Kecskédre a Társulás. A pályázati kiírás kötelezi a
résztvevı önkormányzatokat parlagfő győjtési akcióprogram napmegszervezésére. Azt
javasoljuk, hogy ez a nap június 25-én legyen. Horgászegyesületi horgásznap lesz ekkor. Itt
lehetne összegyőjteni, gyerekek csokoládét kapnának, felnıttek egy halat. 25 ezer
négyzetméter területet jelöltünk meg, legalább kétszer kell kaszálni. Minimális költsége lesz
az önkormányzatnak.
Az a kérésünk, hogy a civil szervezetek járjanak elı jó példával ennek a program a
lebonyolításában.
Hartman: Van-e még kérdés?
•

Eck Ferenc: Sport utca helyre állítása, Struba Kft.

Tomayer: Beszéltünk vele többször is. Írásban kell felszólítanunk.

•

Sportegyesület megvásárolta a főnyírót. Vagyonbiztosítás van-e a főnyíróra is vagy
csak az épületre? Mirıl szól a biztosítás?

Antalné: Megnézem.

Csapucha: Civil szervezetek támogatása. Várják polgármester válaszát, Nyugdíjas Klub és a
Tőzoltó egyesület is.

•

Hartman: A Lovas egyesület megkoszorúzta a I. és II világháborús emlékmőveket, a
Hısök Napján.
Lovas Egyesület be van jegyezve civil szervezetként.

Ha nincs több kérdés, az ülést 19 óra 25 perckor bezárom.

Kmf.

Antalné Zabányi Júlia
jegyzı

Hartman József
alpolgármester

