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

 
 

J e g y z ı k ö n y v 
 

Készült 2011. szeptember 14-én 17 órától megtartott  
Képviselı-testületi ülésen 

 
 
Jelen van:  Mellékelt jelenléti ív szerint  
 
Grúber Zoltán polgármester köszönti a megjelent Képviselı-testületi tagokat és a 
meghívottakat. dr. Karácsonyiné Handl Mária iskola igazgató asszonyt, Gánics József 
százados urat,  Váradi Tibor körzeti megbízottat. 
Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Hét megválasztott települési képviselıbıl öt fı 
van jelen. A Képviselı-testület határozatképes.  
Eck Ferenc Zsolt képviselı kését jelzett.  
A polgármester javaslatot tett a napirendi pontokra.  Plusz napirendi pont felvételeként 
javasolja a. helyi  szociális rendelet módosításának megtárgyalását, valamint sorend cserét is 
javasl. 
A testület egyöntetően elfogadta a napirendi pontokra, azok tárgyalási sorrendjére tett 
javaslatot, majd rátért azok megtárgyalására. 
 
1. napirend:   Az Oroszlányi Rendırkapitányság beszámolója Kecskéd bőnügyi és  
 közbiztonsági helyzetérıl 
 
Grúber: Madari Csaba alezredes úr távollétében Gánics József százados úr helyettesíti ıt. 
Megkérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni az írásbeli elıterjesztéshez? 
Gánics József: Köszönöm, nem kívánom kiegészíteni. 
Grúber: Váradi Tibor Úr körzeti megbízott kíván kiegészítést tenni szóban a beszámolóhoz? 
Várdai: Köszönöm, nem kívánok. 
Grúber: Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Köszönöm az idıben megküldött beszámolót. 
Napi élı kapcsolat van a lakosság és a település rendıre között. Külön öröm a településvezetı 
számára, hogy a körzeti megbízott lelkiismeretesen ellátja a munkáját, részt vesz a falu 
közéletében is. Kezdeményezıje volt és megszervezıje a kecskédi lovas ırségnek. Együtt 
folytatják a Kecskédi Lovas barátokkal együtt. Segít, részt vesz az akciókban, tavaly például a 
nagy esızések miatt a gát építési munkáiban is. Igyekszik beépülni a település életébe.  
Hartman: A magam részérıl is úgy gondolom, hogy nem csak körzeti megbízott. A faluban 
az emberek egy kellemes embert ismertek meg, Jó barátot találtunk benne. 
A beszámolóban leírt tíz esetre szeretnék rátérni. Milyen feltárás történt, megtörtént-e a 
tettesek megtalálása. Errıl nem olvasható semmi. 
Gánics József: Több mint ezer bőncselekmény jut évente a tudomásunkra, egyre magasabb 
arányban derítünk fel eseteket. De sajnos nem minden esetben sikerül. A  kecskédi lopások 
esetében az óvoda melletti lopásokat említhejük. A tettes nem került rendırkézre. Az 
elkövetıket nem tudtuk azonosítani. Lopás esetében négy esetrıl beszélünk. Nem sikerült a 
házkutatás során eredményt elérnünk.  A sikkasztás során megszüntettük az eljárást. 
Tévedésen alapult. A két fél nem egyezett meg az tárgyak átadásáról. Csalás esetében nem 
volt elrendelés. 
Hartman:  A Kecskédi tósarokban feltárt vadkender  termesztéssel kapcsolatban van-e 
publikus eredmény, információ? 
Gánics: Vizsgálati szakban van az ügy. A növény mivoltát, kábítószer hatóanyag tartalmát 
vizsgálja szakértı. Nyomozati szakban van. Semmit nem tudok errıl még mondani. Ha lesz 
eredmény, tájékoztatunk. 
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Grúber: Öröm számunkra, hogy Kecskéd nem tartozik a bőnügyileg fertızött települések 
közé. A településen megjelenhetnek-e súlyosabb cselekmények? Számíthatunk-e negatív 
eredményre Oroszlány közelsége miatt. 
Gánics: Oroszlányban megemelkedetett a rendıri jelenlét. Gyırbıl és a Készenléti 
Rendırségtıl Most hétvégén Oroszlány a soros. Bent a városban több a rendır. Lehet arra 
számítani, hogy a bőnözık kijjebb jönnek a településékre. Megpróbáljuk a csoportokat úgy 
szervezni, hogy jusson rendır a környezı településekre. Kecskéd nyugodt település volt. 
Nyitott kapukkal találkoznak az éjszakai járırözı rendırök. Látszik, hogy a lakosság 
hozzászokott a nyugodt élethez. Nem lehet arra koncentrálódni, hogy erre nem fognak a 
bőnözık terjeszkedni. A bőnözés megnıtt erre számítani kell. A tavalyi évben annyi 
bőncselekményt követtek el Kecskéden, mint a mai napig. Tehát jövıre nıni fog. Itt a faluban 
van tippadó, jó lenne ıt megtalálni ebben kérnénk a településen élık segítségét. 
Grúber: Mikor látjuk az esélyt arra, hogy a falunak önálló rendıre legyen? Választások 
idején  és után a belügyminiszter úr elmondta, hogy minden falunak lesz állandó körzeti 
rendıre. Várható-e ezzel kapcsolatban változás? Érzékelhetı-e fentrıl erre való törekvés? 
Gánics: Esély van. Nıtt a létszámunk. Látok arra esélyt, hogy több idıt tud a körzeti 
megbízott  itt tölteni ebben a faluban. A fiatalok akiket ide helyeztek, betanulnak. Több idıt 
fognak tudni itt tölteni. Errıl biztosítani tudom Önöket.  
Váradi: Néhány igényem merülne fel. Jön az ısz, a Halottak Napja. Minden évben felhívjuk 
az itt lakók figyelmét, a veszélyekre. Gépjármőben ne hagyjanak értéket. Mindig kitesszük 
ezeket a táblákat. Volna-e arra lehetıség, hogy védettebb helyre tudjuk tenni ezt a táblát? 
Arra kérem Önöket, hogy gondolják át a kapu visszahelyezését és zárását, a most felújított 
Mővelıdési Házban. Mindig vannak kreatív gyerekek, károkat okozhatnak. Ha megvan az 
elkövetı akkor sem biztos, hogy megtérül a kár. Lovas ırséggel kapcsolatban: A Lovas ırség 
tagjai megkezdték a csatlakozást a Polgárırséghez. Ez most felfüggesztésre került jogszabály 
változás miatt. Szeretném., ha a településen megvalósulhatna, hogy a lakók figyelmét 
valamilyen módon felhívni, kezdjünk egy felvilágosító programot arra vonatkozóan, mire 
figyeljenek, hogy elkerüljék a betörést, lopást. 
Grúber: Megvizsgáljuk a lehetıségeket. . Beszélünk még róla.  
Váradi: Voltak a lakosságnak jelzései, problémái csendháborítással kapcsolatban. 
Megfontolandó lenne a kapu visszahelyezése. Kecskéd Ürgehegy olyan szociális réteg került 
be, amit fel kellene mérni. 
Grúber: Minden Ürgehegyit alkalmaztunk eddig, senkit nem utasítottunk el. Van-e további 
kérdés? 
 
17 óra 48 perckor Tomayer Béla képviselı megérkezett. A jelenlévı képviselık száma hat fı. 

 
Bízom abban, hogy a  közös munka eredményeként a mutatók javulni fognak. 
Szavazásra bocsátom a Közbiztonságról szóló beszámolót. 6 igen szavazattal  elfogadta a 
beszámolót a testület. 
 

103/2011.(IX.14.)KT.sz. határozat 
 

Kecskéd község Önkormányzat Képviselı-testülete az Oroszlányi Rendırkapitányság 
beszámolóját  Kecskéd  község 2010. évre szóló bőnügyi és közbiztonsági helyzetérıl 
elfogadja. 
Határidı: azonnal 
Felelıs:  Grúber Zoltán polgármester 
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2. napirend     Beszámoló a Bokod-Dad- Kecskéd-Szákszend Községi Önkormányzatok 
 Közoktatási és Közmővelıdési Intézményfenntartó Társulás 2011. I. félévi 
 költségvetésének végrehajtásáról 
 
Grúber: Elızetesen az írásos anyagot a Képviselı-testület tagjai megkapták. Köszöntöm dr. 
Karácsonyiné Handl Mária iskola igazgató asszonyt. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést. Megkérem Csapucha Tamás urat, a Pénzügyi Bizottság Elnökét, ismertesse a 
Pénzügyi Bizottság állásfoglalását. 
Csapucha: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Bokod nullszaldós, 
Kecskédnek három millió forinttal több a bevétele mint a kiadása.  
Horváthné:  A többlet miatt –ez az állami támogatás emelkedése miatt van-  augusztus 1-tıl 
csökkentettük az önkormányzati támogatást. Év elején 12 hónapra lett elosztva, ezért lett ott 
ennyivel több. 
Grúber: Ha nincs több  hozzászólás szavazzunk. Aki elfogadja az elıterjesztést, kérem 
kézfelemeléssel jelezze. Hat igen szavazattal a testület elfogadta  
 
 

104/2011.(IX.14.)KT.sz. határozat 
 

Kecskéd község Önkormányzat Képviselı-testülete a Bokod-Dad- Kecskéd-Szákszend 
Községi Önkormányzatok Közoktatási és Közmővelıdési Intézményfenntartó Társulás 2011. 
I. félév költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót  a Társulási Tanácsnak elfogadásra 
javasolja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:    Grúber Zoltán polgármester 
 
 
3. napirend:      Beszámoló az önkormányzat 2011. I. féléves gazdálkodásának  

   helyzetérıl 
 
Grúber: Képviselık  elızetesen kézhez kapták az anyagot. PÜ.Biz. tárgyalta. Felkérem a 
Pénzügyi Bizottság Elnökét ismertesse a Bizottság állásfoglalását. 
Csapucha: Elfogadásra javasoljuk. 
Grúber Vitára bocsájtom. Van-e kérdés, javaslat, 
Ha nincs szavazzunk. Hat igen szavazattal a testület elfogadta a beszámolót. 
 

105/2011.(IX.14.)KT.sz. határozat 
 

Kecskéd község Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 2011. I. féléves 
gazdálkodásának  helyzetérıl szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
4. napirend:      Az önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása 
 
Grúber: KT tagjai elızetesen kézhez kapták az anyagot. Pénzügyi Bizottság. tárgyalta. 
Felkérem a Pénzügyi Bizottság Elnökét ismertesse a Bizottság állásfoglalását. 
Csapucha: Elfogadásra javasoljuk. 
Grúber:  Aki elfogadásra javasolja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Hat igen szavazattal a 
testület elfogadta a rendelet módosítást. 
 
A képviselı-testület hat igen szavazattal az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 
5/2011.(II.23.)sz.  rendeletét módosító  11/2011.(IX.14.)sz. rendeletét elfogadta 
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5. napirend:   Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, a hozott  
                       döntésekrıl, jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
 
 
Grúber Zoltán polgármester: 
2011. 06.29-én Képviselı-testületi ülés volt. 
30-án  BDKSZ KÖKK Intézményfenntartó Társulási ülés történt Bokodon 
07.04-17-ig szabadságon voltam, de ez alatt az idı alatt is történtek események, a parkolók 
építése megtörtént, az iskola és a posta melletti valamint az iskola elıtti és a polgármesteri 
hivatal mögötti. Hartman József alpolgármester úr vezényelte le, köszönöm szépen. Nagyon 
elégedett az eredménnyel a lakosság is.  
 

Eck Ferenc Zsolt képviselı 18 óra 23 perckor megérkezett. A jelenlévı képviselık száma 

 hét fı. 

 
A parkoló építés költsége összesen Kétmillió-kilencszázkilencvennyolcezer-
kétszázhetvennégy forint. Költségvetésben Négymillió forintot terveztünk be erre a feladatra. 
Tartalékkeretrıl nem beszélünk, nem lesz rá szükség. Ezúton szeretném megköszönni a Rák 
családnak és a Wittmann családnak a segítséget, amit a gépi munkák során biztosítottak az 
önkormányzatnak, a településnek.  
 
Július 9. 24 órás horgászverseny volt a kecskédi tavon 
        22. OTKT ülés volt Oroszlányban 
        24. Búcsú- Labdarúgó mérkızés volt, este Bál az iskola tornatermében 
        31  Kis-búcsút tartottak a mutatványosok 
        26. Nyugdíjas Klub Anna-napi Bált tartott a Mővelıdési Házban 
        27. Mővelıdési Ház mőszaki átadása megtörtént 
              Költségei pótmunkával együtt: Tizenhatmillió- kettıszáznyolcvanötezer- 
              százhatvannégy forintba került. 
 
Eck Ferenc Zsolt: Mennyi a pályázati pénz és az önerı? 
Grúber Zoltán: Az önrész a pályázati összeg feletti rész. 
Eck Ferenc Zsolt: Elkészült az elszámolás? 
Grúber Zoltán: Még nem. A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség szakembere fog ide 
jönni és segít elkészíti. 
Csapucha Tamás: A pótmunkákkal mi lesz? 
Grúber Zoltán: Elkészült a jegyzıkönyv. A pályázati pénz lett kifizetve. A pótmunkákra a 
fedezet van visszatartva.  
Hartman József: Képviselı-testület volt a megrendelı. Mőszaki Bizottság ott volt meg a 
képviselı-testület. Mőszaki átadás alatt kevesebb hiba került rögzítésre, mint a Mőszaki 
Bizottsági bejáráson. Képviselı-testület írjon a vállalkozónak. Kell egy határozat erre. 
Hibalistát kapja meg.  
Eck Ferenc Zsolt: A mőszaki ellenır dolga volt, hogy ellenırizze. Ellenırizte, a számlát 
szignálta. Mire fizettünk Háromszázötvenezer forintot?   
Grúber Zoltán: Mőszaki bizottság talált még hibát?  
Eck Ferenc Zsolt: Jöjjön ide a mőszaki ellenır. 
Grúber Zoltán: Apróbb hibák vannak, amire azt mondta, hogy tőréshatáron belül van. 
Csapucha Tamás: Kardinális kérdés az utóbbi két és fél évben, hogy legyen 
jegyzıkönyvvezetı ott a helyszínen a mőszaki bejárásokon. Kapjunk segítséget ehhez a 
hivatal részérıl. 
Grúber Zoltán: érdemes megnézni, hogy milyen jegyzıkönyvet tudunk ilyenkor produkálni 
ott a helyszínen. Nem volt erre idınk, de ez volna az ideális.  
Antalné: A bizottsági ülésekrıl, Pénzügyi és amikor még volt Népjóléti bizottság arról is 
készült jegyzıkönyv, Mőszaki bizottsági ülésekrıl is készült jegyzıkönyv. A Mőszaki 
Bizottság helyszínen, kézzel írt feljegyzését a kolléganı azonnal leírta miután megkaptuk.. A 
hivatal mindig adta magát ehhez. A piszkozatot rögtön korrigáljuk és leírjuk. 
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Csapucha Tamás: Én ennek a technikai részleteit nem ismertem. Ennek ellenére szerencsés 
lenne, ha a hivatal részérıl, akinek ez a szakmája, jegyzıkönyvet írna ott a helyszínen. 
Grúber Zoltán: Nem gondolkodom azon, hogy kinek mi a dolga. Tesszük a dolgunkat. Ha 
kell bizottsági meghívót írunk az elnökök helyett, ülésekrıl én írom meg a jegyzıkönyvet 
piszkozatban, utána a kolléganınek lediktálom, de ti is tudjátok, hogy falunk élünk, mindig 
jön valaki, szociális támogatást kér, jön a temetkezési vállalkozó halotti anyakönyvezés miatt, 
akkor hozzám jön valaki vagy telefonon keresnek. Abba kell hagynunk, nem tudunk 
folyamatosan dolgozni. Késıbb kell folytatnunk. 
Eck Ferenc Zsolt: A kézit átírni vagy diktafonra. Minden képviselı nem lehet ott, és minek is 
lenne. Nem szakember. Szakember menjen oda. Ezért van a mőszaki bizottság.  
Hartman József: Apró részletekben vagyunk megint elfoglalva. Nagyobb vállalkozásoknál, 
beruházásoknál el kell gondolkodnunk, hogy érdemes-e helyi vállalkozót választanunk, azért 
mert az legolcsóbb. Nem a legolcsóbbat kell választani Ott kell lenni minden képviselınek, 
adott esetben. A mőszaki ellenır nem volt ott a szándékunk megfogalmazásánál, nem ismeri 
azt.. 
Grúber: július 29. Százezer forintért használt főkaszát vásároltam. Kilencvenezer forintot 
kaptunk a parlagfő irtásra a Munkaügyi Központtól, tízezer forintot mi tettünk hozzá. Ebben a 
programban négy fı vett részt közfoglalkozásban. 
Utólagos támogatási összegek felosztása.  ÖTE 480.000,-ft, NYUK 250.000,.-ft, Lovas BK 
150.000,-ft. Az ÖTE pályázaton nyert 600.000,-ftot, amihez gratulálunk. Hartman József 
alpolgármester úr nagy lobbi tevékenységet folytatott ez ügyben, amit ezúton köszönünk neki. 
 
augusztus 3. Mőszaki Bizottsági ülés volt.  
               13. Ruppert Tamás fotókiállításának megnyitója volt a Mővelıdési Házban.  
                20. Horgászegyesület Családi horgászversenyt rendezett a tavon. Ugyanakkor a  
                      Nyugdíjasklub is rendezvényt tartott a tóparton. 
               23.  Lovas Baráti Kör elválasztó karámot épített 
               24. Közmeghallgatás volt a Mővelıdési Házban. 
               25. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés volt 
            26. Kommunális Hulladéklerakó rekultiváció munkaterület átadás-átvétel történt 
               27. 24 órás horgászverseny volt 
               29. Vértes-Gerecse Közgyőlés volt Várgesztesen 
szeptember 1. Kecskéd Községért Alapítvány ülése volt 
               03. Kecskédi Lovas Nap  
               07.  Rendkívüli Képviselı-testületi ülés volt, Településszerkezeti Terv módosítása 
                   került elfogadásra. 
             10. Öreg-tó nyílt Horgászverseny volt 
             12. Pénzügyi Bizottsági ülés volt 
Az orvosi bérlakás kerítése elkészült, Száznegyvenháromezer-négyszázötvenegy forintba 
került, az ajánlat szerint. 
Csapucha: Hulladéklerakó rekultivációja – ténylegesen el is kezdıdött? 
Grúber: Nem, de rövid idın belül kezdik. Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e még 
kérdés? Nincs. 
Antalné: Szeretném tájékoztatni a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a Polgármesteri 
Hivatalban felügyeleti ellenırzés volt. A Kormányhivatal a 2009-2010-es évek hatósági 
munkáját ellenırizte. Megfelelınek minısítették az itt folyó munkát. A munkafolyamatokban 
feltárt apróbb hibákat megszüntettük.  
Grúber: A Mővelıdési Ház támogatás elszámolásával kapcsolatban megrendelt vizsgálat 
jelentése elkészült. Mindenki a Képviselı-testületi ülés elıtt kapta meg írásban. Mivel nem 
volt mindenkinek ideje áttanulmányozni, 10 perc szünetet rendelek el 19 óra 5 perckor. 
19 óra 15 perckor folytatódott az ülés. 
Grúber: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Eck Ferenc Zsolt: Az itt szereplı tételek összhangban vannak-e a májusi beszámolóval?  
Grúber: Nem vizsgáltam. 
Eck: Pénzügyi Bizottság elé kellett volna vinni elıször, Hatszázezer forint növelést kért a 
Mővelıdési Ház vezetı a támogatási összegben.  
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Grúber: Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta a szakmai beszámolót. A gazdasági 
beszámolót nem egyhangúlag, de elfogadta. A számlákat a könyvelıje bocsátotta a 
rendelkezésére.  
Eck Ferenc: Számviteli törvény azt írja, hogy ellenırizni kell az elszámolást. Megkérdeztem 
a jegyzı asszonyt, ez megtörtént-e? 
Antalné: Megállapodásban nem tértek ki arra, hogy milyen részletességgel számol el.. 
Számlát nem csatolt. Kimutatást készített arról, hogy mire használta fel a támogatást. Olyan 
dolgokra költötte el a pénzt, ami a mőködtetéshez kell. Utána kértük a számlákat. A 
könyvelıje készítette el, számlamásolatokat adtuk át a könyvvizsgálónak. Ez alapján készült 
el a vizsgálat.  
Grúber: Hetekig, hónapokig nem adta át neki a volt könyvelıje a számlákat. Állítólag tőntek 
el számlák, nem kapott meg mindent. Nem tudta elérni sem telefonon, sem e-mailre nem 
válaszolt a volt könyvelı. Ez miatt hetekig nem tudta az új könyvelınek átadni az átadnivalót. 
A névtelen feljelentı azt írta, hogy a mővelıdési ház vezetı nem tud elszámolni, itt most 
kiderült, hogy elszámolt, nem sikkasztott. 
Wittmann: A májusi beszámolót teljesen véletlenül elhoztam magammal, itt van nálam. Az 
itt leírtak nincsenek összhangban a mostani vizsgálattal. Nincs összhangban a kettı.  
Grúber: Májusban a könyvelı készítette a pénzügyi beszámolóját. 
Wittmann: Nem tudom elfogadni, ı írta alá a beszámolót, elszámolást. Az érdekel, hogy 
hülyének nézte a testületet.  
Hartman: El tud számolni vagy keressük a hibákat tovább? Ez a kérdés.  
Eck Ferenc: A jelentés elsı oldalán az utolsó bekezdés. (felolvassa) Azt írja, hogy 2010 évre 
tételes, számlamásolattal való elszámolást készített.  
Antalné: A névtelen feljelentés után kértük be az Olgától a számlamásolatokat. Be is hozta, 
ezt vizsgálta meg a könyvvizsgáló.  
Eck Ferenc: Mi a 3. pont? Adózási bevallási kötelezettségének eleget tett. Azt nem is 
vizsgálta, hogy az adókat befizette-e. Nincs folyószámla kivonat mellékelve. Ez mit jelent?  
Hartman: Ez azt jelenti, hogy a megrendelt vizsgálat erre nem terjedt ki. Ez azt jelenti. 
Eck Ferenc: Ezt nem tudom elfogadni. Kétmillió forint támogatást átutaltunk. Nem fizette be.  
Eck Márton: Az az anyag került el a könyvvizsgáló asszonyhoz amit én is láttam. Hogyan 
vizsgálta meg az adó és járulékok befizetését? Egy bérkarton nem volt odacsatolva. Csak azt 
könyvelhette le, amit befizetett. A könyvvizsgálónak ezt össze kellett volna vetni az 
eredetivel. Egy könyvvizsgálót kérdeztem meg. Telefonköltség a tevékenység volumene 
1/10.-ed része. Javaslom, hogy hívjuk meg ide a könyvvizsgáló asszonyt. Gondolkozzon el 
azon a testület, hogy feljelenti a könyvvizsgálót a Magyar Könyvvizsgálók Kamarájának 
etikai bizottságánál. 
Csapucha: A könyvvizsgálót hívjuk meg, sok kérdésre választ várunk. Nagyon rövid idın 
belül tárgyaljuk újra.  
Antalné: Mi a könyvvizsgálat? Mi nem könyvvizsgálatot kértünk, azt kértük azt vizsgálja 
meg, hogy az önkormányzati támogatás hogyan került felhasználásra. A Müv Ház vezetıtıl 
utólagosan bekért számlák és a benyújtott beszámolója hogyan fedi le egymást a . Ezt kértük 
és nem könyvvizsgálatot. Egyébként kértem a belsı ellenırt, hogy  a jövı évben vizsgálják az 
önkormányzati támogatásokat. 
Eck Ferenc: Nincs folyószámla kivonat az anyagban. Hívjuk meg a könyvvizsgálót, 
pénzügyi bizottság vizsgálja meg, tegyen javaslatot.  
Hartman: Úgy gondoljuk végig, hogy minden támogatást, elszámolást benyújtó szervezet 
ugyanezen a tortúrán essen át. De mindenki. A Nyugdíjas Klub is. Jó gondolat volt Julikától, 
hogy célvizsgálatot kérjen. Ki kell mondani jegyzıkönyvbe, hogy nem ismeretlen tettes, 
hanem Wittmann Csaba feljelentésére indult el a vizsgálat. 
Eck Ferenc: Államháztartási törvény szerint számadási kötelezettsége van. Amit a 
beszámolókor beadott, nem egyezik a mostanival. Minden közpénzzel így kell elszámolni a 
támogatásokkal. Még a házi orvosnak is. 
Grúber: Két javaslat hangzott el.  
1. Hívjuk meg a könyvvizsgálót. 
2. képviselı-testület tárgyalja és a pénzügyi bizottság kültagjai is vegyenek részt egy 
kibıvített képviselı-testületi  ülésen? 
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1. Javaslattal aki egyetért kézfelemeléssel jelezze. Hét igen szavazattal a testület elfogadta a 
javaslatot.  
2. Javaslattal, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Hét igen szavazattal a testület úgy döntött, 
hogy kibıvített testületi ülésre meghívja a könyvvizsgálón kívül a pénzügyi bizottság 
kültagjait is. 
 

106/2011. (IX.14.) KT. számú határozat 
 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a Mővelıdési Ház 
vezetıjének 2010 évi önkormányzati támogatással történı elszámolásának ellenırzését végzı 
könyvvizsgálót Vona Józsefnét a soron következı képviselı-testületi ülésre meghívja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester 
 
 

107/2011.(IX.14.) KT. számú határozat 
 
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a Mővelıdési Ház 
vezetıjének 2010 évi önkormányzati támogatással történı elszámolással kapcsolatban 
tartandó  a soron következı képviselı-testületi ülésre meghívja a Pénzügyi Bizottság 
kültagjait is. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester 
 
Eck Ferenc: Az lenne a kérésem, hogy a bizottsági kültagok kapják meg a könyvvizsgálói 
véleményt és a Müv.Ház  beszámolóját. 
Antalné: Rendben van. A Kültagok a beszámolót és a könyvvizsgáló anyagát is meg fogják 
kapni. 
Eck Ferenc: Szeretném a benyújtott számlákat megnézni. Egyeztessünk idıpontot. Este nyolc 
óra jó nekem, napközben nem tudom megnézni, egyszerően nem érek rá.  
Grúber: Kérem, aki a kiegészítésekkel elfogadja a jelentés két ülés közötti fontosabb 
eseményekrıl és a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, 
kézfelemeléssel jelezze. Hét igen szavazattal a testület egyhangú döntéssel elfogadta a 
jelentést. 
 
 
 
6. napirend:    Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz 
 
Grúber:  az önkormányzat évek óta csatlakozik már a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz 
Javasolom, hogy ebben az évben is csatlakozzunk. Tavaly 550 000,-Ft-ot szavaztunk meg. Az 
idén is  ezt a mértéket javasolom. 
Csapucha:  támogatom a csatlakozást 600.000,-Ft-ot javasolok 
Grúber :   két kérdésrıl szavazzunk, a csatlakozásról és a támogatás mértékérıl. 
 
A képviselı-testület  7 igen szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

108/2011.(IX.14.)KT.sz. határozat 
 

Kecskéd község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 2011.évben  
csatlakozik   a BURSA HUNGARICA Ösztöndíj pályázathoz.  
 
Határidı: 2011.szept.30. csatlakozási nyilatkozat megküldése 
Felelıs:   Grúber Zoltán polgármester 
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A képviselı-testület 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következı határozatot hozta 
 

109/2011.(IX.14.)KT.sz. határozat 
 
Kecskéd község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjpályázathoz az önkormányzati  támogatás mértékét 550.000,-Ft- ban határozza meg, 
melyet a 2012. évi költségvetésében biztosít. 
 
Határidı: 2012. évi költségvetés 
Felelıs:   Grúber Zoltán polgármester 
 
7. napirend :   A szociális igazgatásról  és szociális ellátásokról szóló 4/1997.(IV.14.)  
 ÖR.sz. rendelet módosítása. 
 
Grúber:  elıterjesztést a képviselık megkapták. Ha nincs kérdés, észrevétel, javaslat 
szavazzunk. 
Kérdés. észrevétel nem volt. 
 
A képviselı-testület  6 igen szavazattal, 1 tartózkodással  A szociális igazgatásról  és szociális 
ellátásokról szóló 4/1997.(IV.14.)  ÖR.sz. rendelet módosító 12/2011.(IX.14.) sz.  rendeletet 
elfogadta 
 
 
8. napirend     Egyebek 
 

� Iskolai  internet sávszélesség bıvítésére vonatkozó kérelem 
 

dr. Karácsonyiné Handl Mária isk. ig: Az iskolai laptop programunk miatt nem elég az 
internet sávszélességünk. Nem alkalmas a gépek egyidejő mőködtetésére. A gyerekek nagyon 
készülnek rá, szeretnek a laptopon dolgozni.. Táblázatba foglaltuk a lehetıségeket, ezt 
szakemberek állították össze. Ahhoz, hogy dolgozni tudjunk, fejleszteni kell a rendszert, 
bıvíteni kell a sávszélességet. Konzultációk során arra jutottam, hogy 25 megabájtos 
sávszélesség kellene ahhoz, hogy a rendszert egyszerre többen tudjuk használni. 
Táblázat ismertetése következett. 
Szeretném kérni a Tisztelt Képviselı-testülete, támogassák a kérésemet, hogy dolgozni 
tudjunk. Köszönöm szépen. 
Grúber: Van-e kérdés? 
Wittmann: T-home nem vállalja a kábel kicserélését? 
dr. Karácsonyiné: Nem tudom. A jelenlegi kiépítettség nem bír el többet.  
Grúber: Van-e további kérdés? 
Hartman: Közhálóról a Sulinet szerzıdésben le van írva, hogy mit tud a rendszer. Azt kérem, 
ma ne döntsünk a kérdésben. Állami forrásokból nem fog pénzhez jutni. Járjuk körbe, nézzük 
meg jobban ezt a szerzıdést, ne ugorjunk neki egy ilyen üzleti alapon mőködı dologra.  
Kérjük ki több szakember véleményét is. Nézzük meg. Elhamarkodott lépést ne hozzunk meg, 
milliós nagyságrendő dologról van szó és az eredmény nem biztos. 
Dr. Karácsonyiné: Próbáltunk információt szerezni, de nem jutottunk sokra. Nem jelent 
milliós nagyságrendő beruházást. 
Grúber: Nem tudhatjuk, hálózat korszerősítést kell végrehajtani, a költségét nem ismerjük. 
Én is azt javaslom, hogy ne döntsünk ebben most, járjuk körbe még. Alpolgármester úr és 
Pénzügyi Bizottság Elnöke vállalja-e a közremőködést ebben? 
Hartman, Csapucha :Igen 
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� Gyógytorna igénybe vétele az óvodában 

 
Grúber Zoltán ismertette az óvoda vezetı kérelmét. Három hónapra 48 ezer100 forintot kér 
az óvoda vezetı 
A képviselı-testület   7 igen  szavazattal a következı határozatot  hozta 
 

110/2011.(IX.14.)KT.sz. határozat 
 
Kecskéd község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az óvodai gyógytorna 
igénybevételét engedélyezi és az ehhez szükséges  48.100,-ft ot biztosítja  a tartalék keret 
terhére. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:    Grúber Zoltán polgármester 
 
 
Grúber Zoltán: Van-e közérdekő bejelentés, interpelláció? 
 

� Eck Márton: Táncegyesület nevében kérelmet olvasott fel. Szeretnék az öreg iskola 
jelenleg raktárnak használt helyiségét rendbe tenni, pályázatból felújítani és közösségi 
célra használni. Elsısorban a tánc egyesület részére szeretnék kialakítani. 

Grúber: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel, javaslat? 
Tomayer: Irodai célra lenne használva? 
Eck Márton: Egyesületi célra. 
Hartman: Történt-e már  egyeztetés más civil szervezetekkel ? Csak a Táncegyesületé lenne? 
A Nyugdíjas Klub 60-80 fı nem férne el. 
Eck: Lovasegyesülettel egyeztettem, hajlandók-e betársulni? Amíg nem kapjuk meg, nem 
érdemes ezzel foglalkozni. Tágabb közösség részére szeretnénk megcsinálni. 
Pályázatot akarunk beadni.  
Grúber: Hány évre kell ? 
Eck Márton: Minimum öt évre kell a pályázat szerint. Nem raktárként kéne ezt használni, 
mint ahogy most használjuk..  
Grúber: Fel lehetne újítani, jó ötlet.  A számlákat ki fogja fizetni? Takarítani, felelni érte, 
főteni. 
Csapucha: Mekkora összegre lehetne pályázni? 
Eck: 3 millió 250 ezer forint. 
Grúber: Csak belsı felújítás? 
Eck Márton: Igen. Külsı nem. 
Tomayer: Milyen célra lenne használva igazából? 
Eck Márton: Táncosok akarnak valamit csinálni, táncpróbát nem, de névnapot vagy valamit 
lehetne közösségi célra. 
Hartman: Vívódnak bennem a gondolatok, a pályázati pénzek a falu értékeit növelik. Most 
ráköltöttünk 16 millió forintot egy mővelıdési házra. A táncpróbáknak , közösségi 
rendezvényeknek ott van a Müv. Ház. Sokkal fontosabb lenne talán a sportnál a felújítás, 
valamilyen formában arra a felújításra kellene koncentrálni. Az is igaz, hogy  nem raktárnak 
kellene használni az öreg iskola említett helyiségét, de ami ott van, annak az elhelyezésérıl is 
gondoskodni kell. Elsı hangzásra nem gondolom, hogy ebbe a pályázatba bele kellene ugrani. 
Ha most megkötünk egy szerzıdést öt évre, nem tudjuk mi lesz öt év múlva. 
Csapucha: A pályázott  összeget nem biztos, hogy teljesen megkapjátok, lehet, hogy csak 
töredék összeget. 
Eck Márton : Rendes költségvetéssel alá kell támasztani. 
Eck Ferenc: Mi a pályázat beadás határideje? 
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Eck Márton: Szeptember 29-tıl azt hiszem két hónapig. 
Grúber: Szavazzunk. Nézzük meg, érdemes-e ezzel foglalkozni. 
Hartman: Mőszaki Bizottság nézze át az épületet. Nincs elhelyezve a falumúzeumunk. Van 
egy mővelıdési házunk. Ez mellett csinálunk egy közösségi házat. Vannak fontosabb 
feladataink.  
Grúber: Nézze meg a Mőszaki Bizottság. A 3,7 millió fedezi-e a felújítást? Vizesblokk, 
nyílászáró csere stb. 
Tomayer: Rendben. 
 

� Eck Ferenc: Iskola két pályázatával van valami? 
            Grúber: A pályázatokat befogadták.. Folyamatosan érdeklıdünk,  nincs hír róla. 
 

� Hartman: Óvoda utca útburkolati jeleit fel kellene festeni.  
            Grúber: Árajánlatokat fogunk kérni 
 

� Csapucha: Önkormányzat honlapjára kerüljenek fel az adózási nyomtatványok. Az 
összes egyesület adószámát fel lehetne írni gondolok itt az 1%-ok felajánlásánál. Az 
egyesületek rendezvényeirıl el küldjük az önkormányzatnak azt is fel lehetne rakni az 
önkormányzat honlapjára.  

� Malom utcában 30-as korlátozó tábla van, javasolnám, hogy egységes legyen a 
faluban. 

 
� Wittmann: Önkormányzati belsı utakra lehet pályázni, meg kellene kérdezni a 

MAPI-t. van-e erre pályázat kiírva? 
 

� Tomayer Béla: Horgászegyesületet megkereste egy horgászfilmeket készítı cég. 
Felkerülne egy TV mősorba, ill. a honlapjukra. ill. a Horgászújságba négy 
alkalommal.l50 ezer forint nettó. Csak tájékoztatásul mondom. Vezetıség még nem 
tárgyalta. 

 
 
 
 
Grúber: 21 óra 15 perckor az ülést bezárom. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Antalné Zabányi Júlia        Grúber Zoltán 
              Jegyzı         polgármester 
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