
                                                                                                                                                                                                                                                                
Kecskéd Község Önkormányzata 
Képviselı-testülete 
2852. Kecskéd, Vasút u. 105. 
 

J e g y z ı k ö n y v 
 

Készült 2011. 08.25.-én 17 óra 30 perctıl megtartott  
rendkívüli Képviselı-testületi ülésen 

 
 
Jelen van:  Mellékelt jelenléti ív szerint  
 
Grúber Zoltán polgármester köszönti a megjelent Képviselı-testületi tagokat.  
Hat fı van jelen. Két napirendi pontot tárgyalunk ma. 
 
1. Önálló képviselıi beadvány megtárgyalása  
2. Egyebek 
A napirendi pontokat a testület egyhangúlag elfogadta. 
 
1. Napirend: Önálló képviselıi indítvány 
 
Grúber: Három képviselı névtelen levelet kapott. Wittmann Csaba képviselı beadvánnyal 
fordult az önkormányzathoz. Ezért azt javaslom, hogy önálló független könyvvizsgálót 
kérjünk fel ennek a kivizsgálására. Adjon szakmai véleményt a képviselı-testületnek. Három 
könyvvizsgálót kerestem meg. Ketten választ adtak. 
Egyik Vona Józsefné Környei könyvvizsgáló pályázata.50 ezer forint bruttó az ajánlata. 
Másik Békássy Istvánné komáromi lakos pályázata, 70 ezer forint bruttó az ajánlata. 
 
Eck Márton: Nem javaslom könyvvizsgáló bevonását. A Mővelıdési Ház vezetıje adja le a 
Képviselı-testület felé a számlákat.  
Eck Ferenc Zsolt: Elfogultságot jelentek be, Békássy Istvánné a rokonom. Ha a többség azt 
mondja, hogy független könyvvizsgálót alkalmazzunk, az 50 ezer forintos ajánlatot válasszuk. 
De a Pénzügyi Bizottság is alkalmas lenne erre a feladatra. 
Grúber: Azért kerestem független ajánlatot, mivel a névtelen feljelentı rendırségi 
feljelentéssel fenyegetızött, ezért akartam még a látszatát is elkerülni annak, hogy susmus van 
a dologban. 
Arról döntsünk, hogy alkalmazzunk-e könyvvizsgálót?  
5 igen 1 nem szavazattal a KT úgy döntött, hogy megbíz könyvvizsgálattal 
 

94/2011.(VIII.25. ) KT. számú határozat 
 
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a Mővelıdési Ház 
2010 évi önkormányzati támogatás elszámolásának a  felülvizsgálatával könyvvizsgálót bíz 
meg. 
Határidı: azonnal 
Felelıs:   Grúber Zoltán polgármester 
 
 
Két jelentkezı van: elıször az alacsonyabb összegő ajánlatról szavazzunk. Vona Józsefné 5 
igen 1 tart. 
A testület úgy döntött, hogy Vona Józsefnét alkalmazza erre a feladatra. 
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95/2011.(VIII.25. ) KT. számú határozat 

 
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy  
1./ Vona Józsefné könyvvizsgálót megbízza a Mővelıdési Ház 2010 évi önkormányzati 
támogatás elszámolásának a  felülvizsgálatával. 
2./ A vizsgálat elvégzésére adott 50.000,-ft ajánlatot elfogadja. 
3./ A Megbízási Szerzıdés megkötésével megbízza  Grúber Zoltán polgármestert. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester   
 
2. Napirend.  Egyebek 
 

• Az iskola Vasút utcai kapubejáró elıtti parkolók építési engedélyezési terve. 
Grúber: Három ajánlat érkezett. 
Titán Mérnöki Iroda Bt. összesen: 193 ezer 175 forint. 
Ortel Bt. összesen: 218 ezer 750 forint 
Úthálózat   Kft.      237 ezer forint 
Ezzel kapcsolatban kérem a véleményeket.  
Eck Ferenc: Ide még hatósági díj is járul az egyeztetésekhez?  
Grúber: Benne van az árban. Szavazásra bocsátom. 
Titán  Mérnöki Iroda Bt ajánlata . 6 igen. 
A Képviselı-testület úgy döntött, hogy a Titán Mérnöki Iroda Bt. ajánlatát fogadja el.  
 

96/2011.(VIII.25.) KT. számú határozat 
 
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az iskola Vasút 
utcai kapubejáró  elıtti parkolók építési engedélyezési tervének elkészítésére megbízza a 
Titán Mérnöki Iroda Bt-ét,  az adott 193.175,-Ft ajánlati áron. 
A Szerzıdés megkötésére felhatalmazza Grúber Zoltán polgármestert. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester 
 
 

• Dalárda kérelme támogatás felhasználására 
 
Grúber: Grósz János a Német Nemzetiségi Dalárda vezetıje kérelemmel fordult a Képviselı-
testülethez. (Felolvassa a levelet.) Kérelem mellékelve. 
Kérem, aki a kérelemben foglaltakat támogatni tudja a szavazatával, kézfelemeléssel jelezze. 
6 igen szavazattal a testület a következı döntést hozta. 
 

97/2011(VIII.25.) KT. számú határozat 
 
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete engedélyezi, hogy a Kecskédi 
Német Nemzetiségi Dalárda a pályázatában foglaltaktól eltérıen, helyi rendezvény 
szervezésére és lebonyolítására használja fel az önkormányzattól 2011 évre kapott támogatást. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester 
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Grúber: Közmeghallgatás miatti Képviselı-testületi ülést tartunk. Szeptember 5-én vagy 6-án 
vagy 7 -én 18 órától. Visszajelzéseket kérek majd, hogy kinek melyik idıpont a megfelelı. 
 
Az ülést 18 óra 10 perckor bezárom. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
Antalné Zabányi Júlia                                                                                      Grúber Zoltán 
 jegyzı polgármester 


