Kecskéd Község Önkormányzata
Képviselı-testülete
2852. Kecskéd, Vasút u. 105.
Jegyzıkönyv
Készült 2011. június 29.-én 17 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 javaslatot tett a napirendi pontra. A KT egyhangúlag elfogadta a
napirendre tett javaslatot. Külön köszöntöm a napirendhez meghívott vendégeket. Dr.
Karácsonyiné Handl Máriát. A napirendekhez kapcsolódóan van-e kérdés, javaslat? Nincs.
1. napirend:

Bokod – Dad -Kecskéd-Szákszend Kistérségi ÁMK módosított
egységes Pedagógiai Programjának jóváhagyása
és
Bokod – Dad -Kecskéd- Szákszend Kistérségi ÁMK módosított
Egységes Szervezeti és Mőködési Szabályzatának és Házirendjének
jóváhagyása
Grúber: Megkérdezem az elıterjesztıt kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Karácsonyiné: Köszönöm. Nem.
Grúber: Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem kézfelemeléssel jelezze. Hat igen
szavazattal a testület elfogadta a javaslatot.
78/2011./VI.29./KT.sz. határozat
1. Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete javasolja elfogadásra a BokodDad-Kecskéd-Szákszend Községi Önkormányzatok Közoktatási és Közmővelıdési
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának a Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend
Kistérségi Általános Mővelıdési Központ egységes Szervezeti és Mőködési Szabályzata
módosítását a mellékletnek megfelelıen.
2. Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete javasolja elfogadásra a BokodDad-Kecskéd-Szákszend Községi Önkormányzatok Közoktatási és Közmővelıdési
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának a Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend
Kistérségi Általános Mővelıdési Központ egységes
házirendjének módosítását a
mellékletnek megfelelıen.
3. Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete javasolja elfogadásra a BokodDad-Kecskéd-Szákszend Községi Önkormányzatok Közoktatási és Közmővelıdési
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának a Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend
Kistérségi Általános Mővelıdési Központ egységes pedagógiai és mővelıdési program
módosítását a mellékletnek megfelelıen
Határidı: azonnal
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester
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2. napirend:

2011/2012. nevelési-, oktatási évben indítható csoportok, osztályok
számának meghatározása

Grúber: Írásos anyagot a KT tagjai megkapták.
Dr. Karácsonyiné: A negyedik oldali táblázatról szeretnék beszélni. Az óratervet mutatja
meg. Ez alapján lehet megállapítani, hogy az iskolában mennyi létszámra va szükség. Hatvan
fıre lett bıvítve a napközis létszám. Nı a napközisek száma. Túlóra keretbıl nem fogjuk
tudni pótolni. A tanév elsı napján derül ki, hogy pontosan mennyi napközis lesz. Elızetes
számokat ismerünk. A gyerekeket nem viszik el négy órakor sem. Kitolódik a szülık
munkaideje, késıbb viszik el ıket. Ezért az lenne a képviselı-testülethez a kérésem, a
napközis létszámra, határozott idıre egy részmunkaidıs dolgozót alkalmazhasak.
Eck Ferenc Zsolt: A tanulószobai csoport van? Nincs óraszámmal beállítva.
Dr. Karácsoniné: Ez nem hiba. Ötödik és hatodik évfolyamban szervezünk matek
korrepetálást, ez a felsıs tanulószobai csoport. A túlóra keretünket kimerítjük, ezzel jön ki az
óraszám. A túlóra alkalmazása olcsóbb, mint egy teljes munkaidıs munkavállaló alkalmazása.
Eck Ferenc Zsolt: Van iskolai könyvtárosunk, akinek heti 5 órai kedvezménye van?
Dr. Karácsonyiné: Két ember között osztom ki. Nyitva tartás kötelezı, napi egy óra.
Hartman: Meglepıdve hallom, hogy nem jönnek a szülık gyerekekért.
Dr. Karácsonyiné: Kicsi gyerekekrıl van szó, nem tehetjük ki ıket az utcára egedül.
Hartman: Van-e szülıi anyagi hozzájárulás?
Dr. Karácsonyiné: Nem lehet ezért pénzt kérni, kötelezı feladat alsó tagozatban.
Eck Ferenc: A három iskolát összehasonlítva a többinél nincs könyvtáros, nincs
érdekvédelmi szakszervezet.
Dr. Karácsonyiné: Mi is elgondolkodtunk rajta. Szakszervezetnél csak egy óra kedvezményt
kell adni. Kötelezı az érdekvédelem, az iskolának kell biztosítani az érdekképviseletet.
Hartman: Kizárt, nincs ilyen. Oda lép be, ahova akar.
Grúber: Ennek utána kell nézni, Marika!
Dr. Karácsonyiné: Rendben.
Grúber: Van-e további kérdés, javaslat? Nincs. A vitát lezárom. Két javaslatról kell szavazni:
Egyrészt a következı tanévben indítható csoportokról, osztályokról, másrészt elhangzott egy
kérés, részmunkaidıs, határozott idejő (tanévre) foglalkoztatással egy pedagógus alkalmazása.
Elsı javaslat:Aki ezzel egyetért, kiegészítve a kéréssel, kérem kézfelemeléssel jelezze. Hat
igen.
79/2011./VI.29./ KT.sz. határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy
a 2011/2012. nevelési, oktatási évre a Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Kistérségi Általános
Mővelıdési Központ Intézmény Alapító okiratában meghatározottak szerint induljanak
osztályok, csoportok:
1. Napközi Otthonos Óvodákban:
Bokod 3 csoport
Dad 2 csoport
Kecskéd 3 csoport
Szákszend 2 csoport (engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést 20%-al)
2. Általános Iskolákban:
Bokod: 8 tanulócsoport (osztály 1 -8 évfolyam)
1 napközis csoport (30 fı)
engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést 20%-al
1 tanulószobai csoport (30 fı)
Kecskéd: 8 tanulócsoport (osztály 1 -8 évfolyam)
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engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést 20%-al
3 napközis csoport (60 fı)
1 tanulószobai csoport (30 fı)
Szákszend: 8 tanulócsoport (osztály1 -8 évfolyam)
1 napközis csoport (25 fı)
1 tanulószobai csoport (25 fı)

Határidı:
Felelıs:

azonnal
Grúber Zoltán polgármester

Második javaslat:Aki ezzel egyetért, kiegészítve a kéréssel, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Hat igen.

80/2011./VI.29./ KT.sz. határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy
1./ 2011. szeptember 1-tıl 2012.június 15-ig 1 fı, részmunkaidıs létszámot engedélyez a
kecskédi Általános Iskolában.
2./ 2011. évi költségvetésében az elıirányzatot a tartalék keret terhére biztosítja.
Határidı: ÁMK székhely értesítése 2011.aug. 31.ig
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester

3. napirend:

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

2011. május
21. Képviselı-testület ülés volt.
26. Által-ér Szövetség Elnökségi ülésén vettem részt. Sor került az Elnökség megválasztására
is. Korábban is tagja voltam és újra tagja lettem az Elnökségnek.
27. Polgármesterek a Falukért Egyesület közgyőlésén vettem részt.
30. Mőszaki Bizottság ülés volt
31. Erich Frankenberg úr járt nálunk magánlátogatáson. Elvitt magával egy levelet, amiben
meghívtuk az új biedenkopfi polgármester. Azt a választ kaptuk, hogy hamarosan
ellátogat hozzánk.
Június
01. Képviselı-testületi ülés volt, melyet Hartman József alpolgármester úr vezetett.
04. Ifjúsági Horgászverseny volt a tavon.
HPV elleni védıoltást megkapták az érintett korosztályból a lányok.
07. Kéner László úr a Labdarúgó Szövetség Megyei Elnöke járt nálunk támogatást kért az
induló Buzánszky programhoz.
10. Ballagás és tanévzáró volt az Általános Iskolában. A díjakat, tárgyjutalmakat átadtam.
nagyon örült neki minden jutalmazott. Mind a két rendezvény nagyon szép, jól szervezett
és megható volt.
10. Megtörtént a fakivágás az Önkéntes Tőzoltó Egyesület által az iskola mellett kialakítandó
parkolók területén. A kivágott fákat a Németh Tamás vitte el a konténereivel a lerakóba.
13. Táncegyesület Jótékonysági Gálamősora volt. Megkérdezem a Táncegyesület vezetıjét,
Eck Márton urat, kíván-e errıl tájékoztatni minket?
Eck Márton: Nem.
15. Képviselı-testületi bejárás volt a Mővelıdési Házban. Világítás, dekoráció árajánlatai
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megérkeztek.
15. OTKT ülésen voltam Oroszlányban.
20. Csıtörés volt a Vasút utcai önkormányzati bérlakásban. Elhárítottuk, utána a
szennyvízvezeték ment szét. A teljes vízvezeték szakaszt cserélni kellett.
20. Véradás volt a településen.
21. Áramszünet volt a faluban.
21. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés volt.
21. Gulyás László a kistérségi Katasztrófavédelmi Igazgatóság parancsnoka tett bemutatkozó
látogatást.
24. Sport Egyesület évzáró rendezvényén vettünk részt alpolgármester úrral együtt.
Gratulálunk a felnıtt és az ifjúsági csapat eredményéhez is.
25. Parlagfő mentesítési akciónapot szerveztünk a Horgásztóhoz. Volt érdeklıdés, sikeres volt
az akció. A horgászok is részt vettek.
25. Horgászegyesület Felnıtt horgászversenyt rendezett.
- Mőszaki ellenır minden kedden jön, megnézi a Mővelıdési Házat.
- Öt ember közfoglalkoztatásban folyamatosan végzi a parlagfő mentesítési feladatokat a
településen. Augusztus 20-ig dolgoznak.
- Óvodai betöréssel kapcsolatos munkáltatói válasz megérkezett.
Van-e valakinek kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban?
Eck Ferenc: Véradásról nem ment ki értesítés a faluba. Senki nem tudott róla. A Vérellátónak
értesítenie kellene a véradókat. Azelıtt hetven véradó is volt egy-egy véradó napon.
Grúber Zoltán: A Vöröskereszt helyi szervezetének a feladata lenne. Mi többször
felajánlottuk a segítségünket és segítettünk is. Ha kérik, ezután is megtesszük.
Eck Ferenc: Ha nem tudunk róla nem megyünk.
Grúber Zoltán: Felhívjuk rá a figyelmüket. Területi képviselınek jelezni fogjuk. Van-e még
valakinek kérdése ehhez a napirendi ponthoz? Nincs. Aki elfogadja a két ülés közötti
beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Hat igen szavazattal a testület elfogadta a
beszámolót.
4. napirend:

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása

Grúber: Az anyagot elızetesen a képviselık írásban megkapták, van-e kérdés, javaslat?
Eck Ferenc:: A tavalyi pályázatok pénzei érkeztek be, ezért növekedett a tartalékkeret?
Antalné: Igen.
Eck Ferenc. A Májusi Falunapnak is szerepelni kellene
Antalné: van rá eredeti elıirányzat.
Grúber: Ha nincs több kérdés, szavazzunk. Hat igen
A képviselı testület hat igen szavazattal elfogadta az Önkormányzat költségvetésérıl szóló
5/2011./II.23./ sz. rendeletet módosító 9/2011./VI.29./ sz. rendeletet

5. napirend:

Helyi kitüntetések („Kecskéd Díszpolgára” és „Kecskédért”
Emlékplakett adományozásának megtárgyalása
(zárt tárgyalás)
81/2011./VI.29./ KT.sz. határozat
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6. napirend:

Horgászegyesület tájékoztatója a 2010 évi tevékenységérıl, elszámolás a
2010 évi önkormányzati támogatással

Grúber: Csapucha Tamás úr képviseli a z Egyesület elnökét. Van-e kérdés?
Eck Ferenc Zsolt : Javaslom, hogy számlákat ne másolgassanak, összefoglalóban legyenek a
számlák feltüntetve kiadás nemenként. Aki akar, bejön megnézi a Polgármesteri hivatalban.
Csapucha: Én is javasoltam volna. Maximálisan egyetértek, pályázati pénzekrıl a számlákra
ráírva a pályázat száma. Bár megjegyezném, hogy ez pont Eck Ferenc képviselı úr javaslata
volt. Szeretném megköszönni az önkormányzatnak a támogatást. Népszerő lett a tó környéke,
a falu lakosságnak a is szeretnénk biztosítani a szabadidıs tevékenységet.
Hartman:, Gratulálni szeretnék a Horgászegyesületnek, mindenki ismeri az egyesület
munkáját. Minden korosztállyal foglalkoznak, oktatóik, képviselıik vannak. Tó partot olyan
szintre hozzák társadalmi munkában hogy az önkormányzat válláról nagy terhet vesznek le.
Külön gratulálok Haász Gábor úrnak a tógazdának, nagyon nagy figyelemmel és oda adással
végzi a tevékenységét. Részt vettem a közgyőlésén nagyon szervezett volt, gratulálok hozzá.
Antalné: Számlák megjelenésével kapcsolatban: helyi rendeltünk tartalmazza, fel kell
tüntetni a számlákon, hogy milyen támogatással számol el. A számlákat bármikor meg lehet
tekinteni itt a hivatalban. Ez az utóbbi idıben lett kívánalom, hogy másolva csatolják a
beszámolóhoz..
Grúber: Kulturált kikapcsolódást nyújt több mint száz tagjának. Az egész falu szívesen jár ki
oda. Szépen néz ki a tópart, körbe lehet járni, körbe lehet kocogni. Bevételek növelésére
pályázatokat nyernek. Gratulálok az elért eredményekhez és a Horgászegyesületnek sok sikert
kívánok.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
82/2011./VI.29./ KT.sz. határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselı-testülete a Horgászegyesület tájékoztatóját a 2010
évi tevékenységérıl, és elszámolást a 2010 évi önkormányzati támogatással elfogadja.

7. napirend:

Táncegyesület tájékoztatója a 2010 évi tevékenységérıl, elszámolás a
2010 évi önkormányzati támogatással

Grúber: Kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Eck Márton:N em.
Hartman: Látjátok,hogy a táncoktató számlája milyen idıszakra vonatozik. Hartman József
aki a zenét biztosítja. Bérkarton?
Eck Mártom: Minden hónapban ad számlát, a leadás dátumából lehet látni, hogy melyik
hónapra vonatkozik. Az összeg arra vonatkozik, hogy órabérben dolgoznak.
Hartman: Eck Feri ennek a szakértıje, az óradíjnak is szerepelnie kell a számlán. Az
egyesület vezetıjének a befogadással is vannak kötelezettségei. Vannak egyesületi
ellenırzések.
Eck Ferenc: Praktikusabb lenne nyilván, valóban. Vannak formai kellékek ráírod, hogy a
teljesítést igazolod.
Eck Márton : Van egy melléklete egy jelenléti ív. A könyvelı szólna, ha nem lenne jó.
Csapucha: A számlán a szerzıdés szerinti összegnek kell szerepelnie. Táncot nem lehet
darabra szerepeltetni, inkább óraszámban kellene.
Eck Márton: Továbbítom a könyvelınek.
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Hartman: Az önkormányzatoknak egyre kevesebb pénzük lesz arra, hogy az egyesületeiket
finanszírozza. A bér jellegő kifizetéseket meg kellene szüntetni. Élı zenére tudunk csak
táncolni a Biedenkpfi táncosok tudnak CD-re táncolni. Ezen el kellene gondolkodni a jövıre
vonatkozóan.
Grúber: Sok segítı észrevétel hangzott el a könyvelıvel kapcsolatban. Nemzetiségi
hagyományok ápolásról van szó, ez egy kulturális tevékenység, sok helyen léptek fel, sokat
vállalnak, elkezdıdött az utánpótlással való foglalkozás. A szabadidı és a szórakoztatás
javára, meg lehet csak köszönni ezt a tevékenységet. Anyagi vonatkozásban remélhetıleg
meg tudjátok megtalálni majd lehetıségeiket.. Nehezen fogjuk tudni kigazdálkodni ezeket a
támogatási pénzeket. Gratulálok, sok sikert kívánok. Aki elfogadja a beszámolót , kérem
szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
83/2011./VI.29./ KT.sz. határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselı-testülete a Táncegyesület tájékoztatóját a 2010 évi
tevékenységérıl, és elszámolást a 2010 évi önkormányzati támogatással elfogadja.
8. napirend :

•

Egyebek

Benedek Elek Egységes Intézmény pályázati támogatása

Grúber Zoltán: Az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési
Tanácsadó igazgatója kereste meg az önkormányzatot és kérte támogató nyilatkozatát , arra
hogy támogatja a Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend ÁMK-val kötendı együttmőködési
megállapodást, a TÁMOP.3.1.6-11/1/2 „ Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök
beszerzése a sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók együttmőködése érdekében „ címő
pályázati program megvalósításában. A pályázathoz önerıt nem kell biztosítani.
Eck Ferenc: Mennyi az összeg? Négy milliárd a rendelkezésre álló forrás?
Antalné: Az intézményenként igényelhetı összeg: 20-40 millió Ft.
Grúber: Van-e még kérdés ? Aki egyetért, kérem szavazzon: A képviselı testület hat igen
szavazattal a következı határozatot hozta:

84/2011./VI.29./ KT.sz. határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja, hogy
a Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend ÁMK (2855 Bokod, Fı u.27.) együttmőködési
megállapodást kössön a Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadóval
(Oroszlány) a
TÁMOP.3.1.6-11/1/2 „ Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök
beszerzése a sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók együttmőködése érdekében „ címő
pályázati program megvalósításában.
Határidı: azonnal
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester
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•

Civil szervezetek támogatása

Grúber Zoltán polgármester: Érkeztek még be támogatási kérelmek. Ehhez még pénz kell,
mert kb. 625 ezer Ft elıirányzat van még
Önkéntes Tőzoltó Egyesület kért 600 ezer forintot.
Nyugdíjas Klub kért 300 ezer forintot.
Vakok és Gyengénlátók Egyesülete kért 15 ezer forintot.
Kecskédi Lovas Baráti Kör kért 200 ezer forintot.
Labdarúgó Szövetség Buzánszki Programra OTKT-tól kért 300 ezer forintot, amelybıl
Kecskédre esı rész 21.980,-Ft.
Grúber: Várom a véleményeket.
Eck Ferenc: A támogatási keret megemelésével nem értek egyet. Nem hiszem, hogy az
önkormányzatoknak és a kistérségeknek kellene megoldani a labdarúgás utánpótlás nevelését.
Tőzoltó Egyesület eszközigénylésével maximálisan egyet tudok érteni. Mindenki a saját
felszerelését használta el tavaly a belvíz okán. A Nyugdíjas Klub tevékenységét is támogatni
tudom. A Lovas Egyesület tevékenysége is támogatásra méltó. A településen folyó helyi civil
szervezetek munkáira szól a helyi rendeletünk. A Vakok és Gyengénlátók nem helyi civil
szervezet.
Hartman: A támogatási összeg megemelésével én sem értek egyet. Mindenki igényét 625
ezerbıl osszuk el. Javaslom, hogy Tőzoltó Egyesület kapjon 200ezer forintot, Nyugdíjas
Egyesület 200 ezer forintot, Buzánszki programra 22 ezer forintot, Vakok és gyengénlátok
15 ezer forintot. A lovasok kerítése magán területre kerülne,ezért nem támogatom.
Csapucha:, ezek az egyesületek határidın túl adták be a kérelmüket, de javaslom az idei
évben tegyünk kivételt, jogosan háborodnak fel, ha nem foglalkozunk a kérelmükkel.
Mindenki kapja meg a kérelmében szereplı összeget, mínusz tíz százalékot, és emeljük meg a
támogatási keretünket, így 412 ezer forintot kellene hozzátennünk.
Eck Ferenc: Nyugdíjas kapjon 225 ezret, Lovas egyesület is támogatható.Az aggregátort
vegye meg az önkormányzat.
Grúber: Javaslom, hogy Csapucha képviselı úr javaslatát fogadjuk el, azzal, hogy írjunk az
egyesületeknek egy levelet, hogy a jövı évre már most gondolkodjanak el azon, hogy jövıre
keressenek maguknak szponzorokat, mert nem lehet tudni, hogy mennyivel tud az
önkormányzat jövıre gazdálkodni.
Hartman: Nem tudok egyet érteni azzal, hogy emeljük a keretet. Támogatjuk a Tőzoltókat a
riasztóval, stb.
Eck: Márton: A Tőzoltók is kapjanak 500 ezret, A többi kérelmezı kérelmét is csökkentsük
50-50 ezer forinttal, 300 ezer forint kell csak hozzá.
Eck Ferenc: Szavazzuk meg, hogy emeljük-e a keretet?
Grúber: Elıször szavazzunk a Buzánszky program támogatásáról, majd a támogatási
keretrıl
A képviselı-testület egyhangúlag a következı határozatot hozta:
85/2011./VI.29./KT.sz. határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselı testülete úgy döntött, hogy a „Buzánszky
Kistérségi Utánpótlás-Nevelési Program” megvalósítása érdekében benyújtott támogatási
kérelmet 21.980,-Ft-tal támogatja.

Két szavazás lesz:

l. Ne emeljük a támogatási elıiráényzatot :2 igen 4 nem
2. Emeljük meg , 300 ezer forinttal 4 igen, 2 tartózkodás
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A képviselı-testület egyhangúlag a következı határozatot hozta:
86/2011./VI.29./KT.sz. határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselı testülete úgy döntött, hogy a 2011. évi költségvetés
támogatási elıirányzatát 300.000,-ft-tal, a tartalék keret terhére megemeli.
Határidı:azonnal
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester
•

Parkoló kiépítése iskolánál.

Hartman József: három helyrıl kértünk árajánlatot, de csak a Széles Út 2.298.780 forint
bruttó, és a Vértes Út 1.700.000 forint plusz ÁFA (2.125.000,-ft) adott ajánlatot
Grúber: Határozati javaslat:
Postától a Sport pályáig terjedı szakasszon mind a két oldalon, jobb oldalon párhuzamos, bal
oldalon merıleges beállással kerül kialakításra a parkoló
Vértes Út Kft.-ét bízza meg a mellékelt árajánlat alapján, a szükséges kı mennyiséget az
önkormányzat rendeli meg a Lasselsbergers Kıbányától és szállítatja le.
A képviselı-testület Hat igen szavazattal a következı határozatot hozta
87/2011./VI.29./KT.sz. határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselı testülete úgy döntött, hogy
1./ Postától a Sport pályáig terjedı szakasszon mind a két oldalon, jobb oldalon párhuzamos,
bal oldalon merıleges beállással kerül kialakításra a parkoló
2./ Vértes Út Kft.-ét bízza meg a mellékelt árajánlat alapján, a szükséges kı mennyiséget az
önkormányzat rendeli meg a Lasselsbergers Kıbányától és szállítatja le.
Határidı: 2011. július 30.
Felelıs: Hartman József alpolgármester



Sportpálya melletti út karbantartása

Grúber: Ha már elkezdtük az iskola és a sportpálya közötti parkolók kialakítását, akkor a
játszótértıl az edzıpálya sarkáig egy nyomvonalban zúzott kı alap megerısítését, felújítását
is meg kellene csinálni. Jelenlegi állapota balesetveszélyes.
A képviselı-testület 6 igennel a következı határozatot hozta:
88/2011./VI.29./KT.sz. határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselı testülete úgy döntött, hogy játszótértıl az
edzıpálya sarkáig az egy nyomvonalban zúzott kı alapú utat megerısíti.
Határidı: július 30.
Felelıs: Hartman József alpolgármester
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•

Hivatal mögötti parkoló kialakítása

Grúber: Polgármesteri Hivatal udvarán a köz felöli bejárattal parkoló kialakítását
javasolom, földmunka az egész udvarban, esetleges régi emésztıgödör és vízóra akna
temetése egész udvar földelegyengetése. Szükséges, mert a hivatali dolgozók teljesen
elfoglalják az épület elıtt parkolót, az ügyfelek nem tudnak parkolni.
A képviselı-testület 6 igennel a következı határozatot hozta:
89/2011./VI.29./KT.sz. határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselı testülete úgy döntött, hogy a Polgármesteri Hivatal
udvarán a köz felöli bejárattal zúzott köves parkolót alakít ki.
Határidı: 2011.július 30.
Felelıs: Hartman Józef alpolgármester
•

Mővelıdési Ház felıjítás során jelentkezı pótmunkák.

Grúber Zoltán: A felújítást végzı Nikits László vállalkozó elkészítette a pótmunkával
kapcsolatos költségvetést, melynek összege 892.089,-ft.
Javasolom, hogy a Mőszaki ellenırnek küldjük el véleményezésre, azt fogadjuk el amit İ
javasol és akkor Nikits már kezdheti is a pótmunkát, nem kell ismét döntésre összeülnünk.
A képviselı-testület hat igen szavazattal a következı határozatot hozta
90/2011./VI.29./KT.sz. határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselı testülete úgy döntött, hogy
1./ a Mővelıdési Ház felújítását végzı Nikits László vállalkozó pótmunkára vonatkozó
költségvetését a mőszaki ellenırzéssel megbízott Bricoll Kft-nek meg kell küldeni.
2./ felhatalmazza a polgármestert, hogy a mőszaki ellenır véleményének figyelembevételével
a pótmunka végzésére vonatkozó szerzıdést kösse meg.
Határidı: azonnal
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester
•

2011 évi búcsú helyfoglalási díj megállapítása

Grúber:

Egy jelentkezı van, Miczák Gyula vállalkozó. Ajánlata 200 ezer forint.

Hat igen szavazattal a képviselı-testület a következı határozatot hozta:
91/2011./VI.29./KT.sz. határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselı testülete úgy döntött, hogy Miczák Gyula
mutatványosnak bruttó 200.000,-Ft közterület használati díjat állapít meg.
Miczák Gyula a helyfoglalás megkezdése elıtt köteles az üzemeltett eszközök érvényes
mőszaki tanúsítványát bemutatni.
Határidı: 2011.julius 10. (közlésre)
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester
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•

Kecskéd Lovas Baráti Kör javaslata „Kecskéd község Nagydíja” létrehozása

Grúber Zoltán polgármester: A Kecskédi Lovas baráti kör javasolta, hogy az önkormányzat
„Kecskéd Község Nagydíja” elnevezéssel hozzon létre az immár hagyományosnak számított
lovasnap keretében versenykiírást és ennek a gyıztesét tárgy jutalommal és serleggel
jutalmazza.
Általános vélemény, hogy 20 ezer forint értékben legyen a jutalom és a serleg összege
megállapítva.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal a következı határozatot hozta
92/2011./VI.29./KT.sz. határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselı testülete úgy döntött, hogy
1./ megalapítja a lovassport népszerősítésére a „Kecskéd község Nagydíja” elnevezéső díjat.
A díj nyertesét 20.000,-ft értékben egy serleg és tárgy jutalom illeti meg.
2./ a díjat a polgármester adja át a Kecskédi Lovas Nap nevő rendezvényen.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester

•

Iskola energetikai korszerősítése pályázat (kiegészítés)

Antalné: A pályázatíró részérıl felhívták a figyelmünket, hogy az iskolai energetikai
korszerősítésével kapcsolatban
a napelemes rendszer telepítéséhez szükséges
az
áramszolgáltató felé bejelentést tenni. A szolgáltató részérıl kell az úgynevezett inverter
befogadásáról szóló nyilatkozattal rendelkeznünk a napelemes rendszerrel kapcsolatban. Az
elızetes engedélykérés elızetesen 200.000,-Ft + áfa összegbe kerül. Ezt az engedélyt kérni
fogják tılünk ha a pályázaton nyerünk, valószínőleg szerzıdéskötési feltétel lesz. A
pályázatot befogadták, az elbírálásáról még semmilyen információnk nincs.
Csapucha: Pályázatíró mőszaki hátterét elvállalta, nem említette ezt a költséget.
Megkérdeztük van-e még költség, azt mondta, nincs.
Antalné: Hiánypótlásban fogják kérni tılünk, meg kell csinálni.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal a következı határozatot hozta
93/2011./VI.29./KT.sz. határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselı testülete úgy döntött, hogy az Iskola energetikai
korszerősítése pályázathoz
a napelemes rendszer kiépítéséhez szükséges inverter
befogadásáról szóló áramszolgáltatói nyilatkozathoz szükséges dokumentációt elkészítteti.
A dokumentáció elkészítéséhez 200.000,-Ft +áfa elıirányzatot a tartalék keret terhére
biztosít.
Határidı: folyamatos
Felelıs:
Grúber Zoltán polgármester
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•

Tájékoztatás a földrengéskár alapról

Grúber Zoltán: A Megyei Közgyőlés hirdette meg az érintett
Közintézményre nem használható.

lakosság számára.

9. napirend: Kérdések, interpelláció
Eck Márton: Két hónappal ezelıtt kérdeztem, hogy a Fı utcai útátvágás aszfaltozása mikor
készül el., Vasút utcában a Kuruczék elıtti területre hordott föld miatti gaz levágása mikor
történik meg.
Grúber: Aszfaltozás készül. Kurucz Gyula megígérte, hogy holnapután levágja a gazt. Ha
nem csinálja meg, pénzért megcsináltatjuk.
Eck Ferenc: Sztruba Kft a Sport utcai vállalását még mindig nem csinálta meg Kétszer kint
voltam vele., van pénze visszafogva, ha más nem lesz, azon a pénzen meg kell csináltatunk..

Az ülést 21 óra 30 perckor bezárom.

Kmf.

Antalné Zabányi Júlia
Jegyzı

Grúber Zoltán
polgármester

