Kecskéd Község Önkormányzata
Képviselı-testülete
2852. Kecskéd, Vasút u. 105.
Jegyzıkönyv
Készült 2011. október 19.-én 17 órától megtartott
rendkívüli Képviselı-testületi ülésen

Jelen van: Mellékelt jelenléti ív szerint

Grúber Zoltán polgármester köszönti a megjelent Képviselı-testületi tagokat.
Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Hat fı települési képviselıbıl van jelen.
Tomayer Béla képviselı úr késést jelzett. A polgármester javaslatot tett a napirendi pontokra.
A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta a napirendekre tett javaslatot.
Eck Márton: Kérem a napirendek közé felvenni a Táncegyesületnek a Régi Iskolában
Egyesületi helyiség kialakítására vonatkozó kérelmét
Grúber: Aki egyetért a javaslattal, hogy felvegyük a Táncegyesület kérelmét a napirendek
közé, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Hat igen szavazattal a testület elfogadta a napirendre tett javaslatot.

1. napirend: Mővelıdési Ház vezetıjének pénzügyi elszámolása a 2010. önkormányzati
támogatással
Grúber: Megadom a szót a Mővelıdési Ház vezetıjének.
Pozsárné: Kérem a zárt ülés elrendelését.
Grúber: Zárt ülést rendelek el.
111/2011./X.19./KTsz. Határozat (zárt ülési jkv-ben)
112/2011./X.19./KTsz. Határozat (zárt ülési jkv-ben)
113/2011./X.19./KTsz. Határozat (zárt ülési jkv-ben)
Tomayer Béla képviselı érkezett 17,30-kor
A testület létszáma 7 fı

2. Napirend: Környei elkerülı – oroszlányi ipari parkba vezetı út megépítése tárgyú
közútfejlesztés elıkészítése, megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére
Konzorciumi Együttmőködési Megállapodás
Grúber: Környe és Oroszlány Képviselı-testületei szeretnék az elkerülı út 2021-es
megvalósítást elıbbre hozatni. A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére az oroszlányi
Önkormányzat pályázatot szeretne benyújtani a Közlekedésfejlesztési Zrt-hez a KÖZOP3.5.0-09-11 jelő pályázaton.
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Feltétlenül részt kéne vennünk, mert az Oroszlányi Ipari Park fejlesztésével kapcsolatos.
Munkahelyek szempontjából Kecskédnek sem közömbös.
A megállapodás utolsó pont: költségek megelızésének arányáról. Jeleznünk kéne, hogy mi
jelentısebb összeggel nem tudunk hozzájárulni, illetve javaslom megvizsgálni, hogy ez a fajta
megoldás lehet-e Kecskéd Község forgalmára bármilyen vonatkozással negatív hatással.
Aggályainkat fogalmazzuk szakmailag. Kecskéd községnek elıreláthatólag erre nemigen lesz
forrása.
Tomayer: Súlykorlátozással lehetne a forgalmat szabályozni, korlátozni.
Csapucha: Javaslom, hogy mondjuk ki, hogy ez a koncepció számunkra elınytelen, ne
fogadjuk el. Ebbıl csak bajunk lesz. Nem fogunk tudni a faluból kihajtani akkora lesz a
forgalom.
Hartman:
A kamion forgalom négy év alatt megnégyszerezıdött
Grúber: Hívjuk meg ide a tervezetıt meg az oroszlányi önkormányzat részérıl a bonyolítót,
utána döntsünk.
Eck Ferenc: Milyen szavazti arányunk lesz a konzorciumban?
Csapucha: Döntsünk most.
Tomayer: Hívjuk ide a tervezıt meg a Mőszaki Bizottság kültagjait is.
Grúber: Meghívjuk október 26 szerdára a rendes testületi ülésre a tervezıt, oroszlány
képviselıjét és a mőszaki bizottság kültagjait. Aki ezzel egyet ért jelezze. Hét igennel a
javaslatot a képviselı-testület elfogadta.
3. napirend: Táncegyesületnek a Régi Iskolában egyesületi helyiség kialakítására
vonatkozó kérelmét
Grúber: Megadom a szót Eck Márton képviselınek.
Eck Márton: felolvassa a kérelmet (kérelem a jkv. melléklete)
Fazekas Gyulát és Tomayer Bélát felkértem, hogy mérjék fel mennyiért lehet ezt
megcsinálni.Ez a költség két alternatíva. 3.775 775,- ft. A másik: Erre a pályázati pénz 3
millió 770 ezer forint.
Van egy olyan lépése is a pályázatnak, hogy az üzemeltetését, fenntartását a
Táncegyesületnek kell biztosítani 5 évig.
Fazekas Gyula vállalta, hogy megcsinálja az öreg iskola teljes dokumentációját.
Grúber: Az önkormányzat azt vállalja, hogy öt évig biztosítja a helyiséget, Táncegyesület
végzi ezt a tevékenységet?
Csapucha: Pozitív, hogy pályázati pénzbıl fel lehet újítani ezt az iskolát,és egy civil
egyesület kezdeményezésére ez meg is valósulhat. De itt van a Mővelıdési Ház, amire több
tízmillió forintot költöttünk és vannak olyan helyiségek amik erre a tevékenységre
alkalmasak. Az öreg iskola mőködési költségét ki fogja állni? Az a része méltányolható hogy
felújításra és hasznosításra kerül egy régi épületünk. Érdemes erre költeni.
Grúber: Nekünk az a része szimpatikus, hogy teljes támogatást kap a pályázó, 100 %-os
támogatottságú a pályázat. Mire lesz ez az épület használva? A Táncegyesület a Mővelıdési
Házban táncol.
Eck Márton: Kiállításra, győlésekre. Más egyesületek is használhatják, 30-40-50 széket
beteszünk, ha más egyesület akarja használni, ott is meg tudja csinálni a rendezvényét.
Grúber: A főtést hogyan gondoljátok megoldani?
Tomayer: A régi iskola nagyon rossz állapotban, nem látom akadályát, hogy a Táncegyesület
használhassa. De ott van a felújított Mővelıdési Ház.
Eck Márton: Közösségi Házat szeretnénk csinálni itt.
Hartman: Milyen lehetıséget fogunk adni a többi civil szervezetnek, ha holnap ık is jönnek
egy ilyen kéréssel.
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Tomayer: Érdemes szem elıtt tartani, hogy nagyon leromlott állapotú épületünk felújításra
kerül. Rendbe lenne téve.
Eck Márton: Ha más civil szervezetnek lenne ilyen lehetısége csinálja meg. A közösség
gyarapodik vele.
Hartman: Lesznek más járulékos költségei. A fenntartásra is gondolnunk kell.
Grúber: Ezt a pénzt nem szabad otthagyni, ha elnyerhetı. Jó az ötlet mert fel lehet újítani az
épületet, de ne buli szintér legyen. Civil szervezetek, egyesületek igénybe vehetik.
Támogatom a magam részérıl ennek a felújítását. Okosan kell kihasználni. Szavazásra
bocsátom. Járuljon hozzá az önkormányzat, hogy a Kecskédi Táncegyesület az Öreg Iskola
épületének felújításra pályázzon , továbbá hozzájárul a képviselı-testület ahhoz, hogy
felújítás után az egyesület a helyiséget öt évig használatra kapja. Hat igen, egy nem
szavazattal a képviselı-testület a következı határozatot hozta

114/2011./X.19./KT sz. határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselı-testülete, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a
Kecskédi Néptánc egyesület az Öreg Iskola (16 hrsz) baloldali szárnyát pályázati összegbıl
felújítsa és azt az Egyesület öt évig közösségi célokra használja.
A használatra vonatkozóan az Önkormányzat és a Táncegyesület külön megállapodást köt.

Határidı: határozat megküldése 5 napon belül
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester

A testületi ülést 21 óra 35 perckor bezárom.

Kmf.

Antalné Zabányi Júlia
Jegyzı

Grúber Zoltán
polgármester

