Kecskéd Község Önkormányzata
Képviselı-testülete
2852. Kecskéd, Vasút u. 105.
Jegyzıkönyv
Készült 2011. október 26.-án 17 órától
megtartott képviselı-testületi ülésen

Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint
Hivatalból jelen vannak:
Antalné Zabányi Júlia jegyzı
Jegyzıkönyvvezetı: Suhai Judit igazgatási elıadó
Grúber Zoltán polgármester köszöntötte a meghívott vendégeket, megjelent
képviselı-testületi tagokat. Határozatképes a testület, öt képviselı van jelen.
Meghívottak még a Mőszaki Bizottság kültagjai, Partner Kft tervezı, Oroszlányi
polgármesteri hivatal.
A polgármester úr kérte, hogy a napirendek közé a következı napirendet vegye fel a
képviselı-testület. Az elıterjesztés az ülés elıtt kiosztva.
 Közút részlet tulajdonjogának térítés nélküli átadása
Napirendi pontokra tett javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta.
1. Napirend: Környei elkerülı – oroszlányi ipari parkba vezetı út megépítése
tárgyú
közútfejlesztés elıkészítése, megvalósíthatósági tanulmány
elkészítésére
Konzorciumi Együttmőködési Megállapodás
Grúber: Az elızı testületi ülésen igényként merült fel szakértı tervezı meghívása a
napirendi pont tárgyalásához. Annak érdekében, hogy korrekt döntést tudjunk hozni.
Jogi kérdésekkel, a megállapodással kapcsolatban dr. Molnár Milénát az oroszlányi
Polgármesteri Hivatal Jogi és Szervezési Osztályának vezetıjét, mőszaki tervezés
részérıl Komjáthy László urat hívtam meg. Köszönöm mind kettıjüknek, hogy
elfogadták a meghívásomat. Átadom a szót Komjáthy László úrnak a Partner Mérnöki
Iroda Kft. részérıl.
Komjáthy: Tisztelettel köszöntöm Önöket. Egyeztetésre készült ez a tájékoztató,
amivel ma idejöttem. A megvalósíthatósági tanulmányhoz készült ez a terv. A
tanulmányt pályázati forrásból kívánja Oroszlány elkészíttetni.
Tervi elızmények ismertetése után bemutatásra került térképen a közlekedési
folyósok elhelyezkedése. Gyorsforgalmi és fıúti hálózat nagytávú terve: MórOroszlány-Tatabánya –Környe 2x2 sávos út terve. Nyitott kérdések ismertetése.
Önöknek azzal kéne azonosulni, hogy Környe északi elkerülı út után fıúthálózati
paraméterekkel kell kialakítani. Kérdés lehet, hogy a közlekedési szokások hogyan
változnak.
A kecskédi csomóponton keresztül egérutat találjon Oroszlány felé az autós. Ez lehet
valós aggály, de forgalomszabályozási eszközökkel kordában lehet tartani a
problémát. Az átmenı teherforgalmat ki lehet tiltani. Környének létkérdés az elkerülı
utak megépítése, Oroszlányi Ipari Parkból kijövı forgalom nem Oroszlány város
fıútját a Rákóczi utat használná.
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A pályázat keretében a további elıkészítı tevékenyégre próbál a konzorcium forrást
találni.
Grúber: Több információhoz jutottunk, mint amire számítani lehetett. Van-e kérdés,?
Eck Ferenc: Aggályok merültek fel a képviselıkben, Környe tehermentesítése senki
elıtt nem kérdés, Oroszlányon sem a Rákóczi út a legmegfelelıbb út arra, hogy ott
teherforgalom menjen. Nekünk az a legfıbb félelmünk, hogy Kecskédrıl nem lehet
majd kihajtani, akkora forgalom fog itt keresztül menni. A falun átmenı utat meg kell
védeni. Lesz egy rövid elérése ez által az autópályának Kecskéden át, mert nem Majk
felé fognak menni. A súlykorlátozás jó ötlet, de a kihajtás aggályokat jelent
számunkra.
Komjáthy: Ma ott tartunk, hogy megtalálta ez a konzorcium a startvonalat. A
kínálkozó KÖZOP pályázaton forrást kíván szerezni a konzorcium ezután az
elıkészítési szakasz jön. Völner államtitkár úr javasolta, hogy a konzorcium keressen
pályázati pénzt az elıkészítéshez, mert ez gyorsíthatja a megvalósítást.
Megvalósíthatósági tanulmányra teljes körően össze lehet szedni mindenki érdekeit.
Kecskéden egy forgalomnak megfelelı kihajtási lehetıség lesz. Az áthaladást
súlykorlátozással lehet szabályozni.
Azt tudom javasolni, hogy konzekvensen hívják fel Oroszlány figyelmét az
összefüggésekre.
Hartman: A prezentáció és Eck Ferenc képviselı úr felvetése választ ad
felvetéseinkre. Magam részérıl úgy érzem, hogy a megfogalmazódott kérdéseinkre
valósak az aggályaink. Nem kell mást nézni, mint a mostani kecskédi behajtónál most
sem lehet befordulni.
Konzorciumi elıszerzıdést a magam részérıl javaslom, csak rejt egy csomó olyan
dolgot, amit jó lenne elıre tisztázni. Az elkerülı út jó Környének, jó Oroszlánynak.
Oroszlánynak is meg kellett volna gondolni az Ipari Park elhelyezését. Megkérdezi a
kecskédi ember, miért szálltunk be ebbe a konzorciumba? Olyan rejtett dolgok
vannak benne, hogy semmi elınyünk nem származik ebbıl. Kecskédnek csak
hátránya származik belıle, gyızzön meg minket, az oroszlányi önkormányzat
képviselıje, hogy átbillenjen a döntéshozatalnál a mérleg nyelvét.
dr. Molnár Miléna: Kecskédnek mi az elınye, Önöknek kell mérlegelnie.
Oroszlányi Ipari Park fejlesztése szempontjából kecskédi lakosság számára is
munkalehetıség. A térség elérhetıségének javítása a cél. Költségek: Kecskéd terheire
utaltunk, hogy 100%-os támogatás iránt kíván benyújtani a konzorcium pályázatra.
Erre törekszünk, és ennek keretében együttmőködünk. A költségek elızetes
megelılegezésére a pályázatot kiíró elıleget biztosít. Ennek fényében gondolható át
az utófinanszírozás. Tízmilliós nagyságrendő a projekt nem a viselésérıl, hanem a
megelılegezésérıl van szó. A pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági
tanulmányhoz szükséges az elılegezés.
Grúber: Most csak a megvalósíthatósági tanulmányról beszélünk. Ennek a költségét
Oroszlány város magára vállalta, vagy ez is megosztott lesz? Közös megelılegezésrıl
van szó ebben a szakaszban?
dr. Molnár Miléna: Oroszlány és Környe településeknek kell viselnie a döntı
hányadot.
Grúber: Minél több település vesz részt ebben, annál nagyon az esély a pályázaton a
nyerésre, de mi alapján fog megoszlani a költsége?
dr. Molnár Miléna: Ha nem nyer a pályázat, nem rendeljük meg a
megvalósíthatósági tanulmányt. Nem merülhet fel költség, olyan nincsen, hogy
felmerülne. Nyilván Környének és Oroszlánynak kell viselnie a költségek nagy
részét.
Még nincsen erre az önkormányzati testületeknél döntés, mivel még nincs ebben a
szakaszban. 30% elıleg lehívására van lehetıség.
Grúber: Megállapodással kapcsolatban: akkor mi történik, ha Kecskéd úgy dönt
hogy részt vesz, de késıbb kiderül, hogy nincs rá pénzünk, vagy nem lesz rá akkor?
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dr. Molnár Miléna: Kecskéd költségvetése terhére kötelezettséget vállalni csak
Kecskéden lehet, a többiek nem fognak erre döntést kikényszeríteni. Ha nem tud erre
pénzt áldozni, akkor is indokolt a projektben való részvétele. Ha nem tud a település
költséget megelılegezni akkor a konzorciumnak máshonnan kell ezt biztosítania, meg
fogjuk keresni a lehetıséget, hogy ez a projekt megvalósulhasson. A konzorciumban
való részvételt akkor is fontosnak tartom, ha anyagilag nem tud Kecskéd részt
vállalni.
Grúber: Ha Kecskéd menetközben fel akarja mondani a konzorciumban való
részvételt, bármikor megtehetı?
Komjáthy: Gyorsforgalmi utat csak a NIF építhet. A konzorcium csak gyorsítani
tudja a megvalósítást. Ki fogja venni a konzorcium kezébıl a zászlót.
Megvalósíthatósági tanulmány 10 millió forint kb. Tanulmányterv: 38,5 millió forint.
Elızetes környezeti hatásvizsgálat: 15 millió forint. Oroszlány város polgármestere
már bejelentette, hogy a város teljes egészében vállalja ezt a költséget.
dr. Molnár Miléna: A válaszom: Ennek a megállapodásnak az aláírásával a település
vállalja a pályázatban való részvételt, ezt nem lehet visszavonni. Ebbıl már nem lehet
kilépni, ha benyújtásra kerül a pályázat. Késıbb már részesei lesznek a folyamatnak,
arról kell majd dönteni, hogy együttmőködjünk-e a megvalósításban.
Grúber: Ha ezt megszavazzuk, tagjai leszünk, de anyagi terhet jelenleg nem ró ránk.
dr. Molnár Miléna: A pályázat elbírálója számára prezentálja térségi
elkötelezettséget. Térségi elérhetıség javítása. A pályázat neve is ez.
Komjáthy: Számtalan területfejlesztési aspektusa van.
Grúber: A mi aggályunk az, hogy elég sok hátrányunk származik ebbıl. Vagy meg
tudjuk oldani a súlykorlátozást vagy nem. Kértem, hogy vizsgáljuk meg, hogy
Kecskédre ez milyen hatással lehet. Oroszlány és Kecskéd közötti út felújítása el fog
maradni.
Milyen anyagi lehetıségei lesznek a kistelepülési önkormányzatoknak, csak
találgathatunk errıl. Kecskéd azt mondja, hogy fontosnak tartja, támogatja, de azt
nem tudjuk mondani most, hogy anyagilag is hozzá fogunk tudni járulni.
Eck Ferenc:: 30 % elıleggel ezt meg kell tudni csinálni.
Grúber: Lezárhatjuk a vitát?
Tomayer: A falut fogja terhelni ez a forgalom. Ön azt mondja, hogy Környe déli
elkerülı út fogja ezt a problémát megoldani.
Grúber: Napirendet és a vitát lezárom. Köszönöm a segítségüket. El fogjuk dönteni,
hogy csatlakozunk-e a konzorciumhoz. Értesíteni fogjuk Önöket.
Fazekas Gyula müszaki biz. kültag: Milyen lesz a csatlakozás Kecskédrıl az útra?
Milyen ráhatása van Kecskédnek ebben a dologban? A jelenlegi csatlakozással
esélyünk sincs kimenni a keresztezıdésbıl.
Grúber: Az lesz érdekünk, hogy a hátrányaink ne legyenek. Ha konzorciumban
vagyunk, több mindennek hangot tudunk adni.
Tomayer: Az autópálya nekünk is közelebb lesz így.
Fazekas: Kényszerpályán van a település. Csak akkor lesz esélye az érdekeit
érvényesíteni, ha csatlakozik ehhez a konzorciumhoz.
Labancz János mőszaki biz. kültag: A becsatlakozás kialakításában lesz szavunk.
Grúber: Határozati javaslat: Aki egyetért azzal, hogy a Konzorciumi
Együttmőködési Megállapodásban Kecskéd vegyen részt, kézfelemeléssel jelezze. Öt
igen szavazattal, egyhangú döntést hozott a testület.
115/2011.(X.26.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy
1.) a „Környei elkerülı- oroszlányi ipari parkba vezetı út megépítése tárgyú
közútfejlesztés elıkészítése, megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével
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kapcsolatos KÖZOP-3.5.0-09-11. pályázat benyújtására létrehozott
konzorciumhoz csatlakozik az elıterjesztett „ Konzorciumi Együttmőködési
Megállapodásban” foglaltak szerint.
2.) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a „Konzorciumi Együttmőködési
Megállapodást” aláírja.
Határidı: azonnal ( közlésre)
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester
2. napirend:

Kecskédi Általános Iskolának Internet sávszélesség bıvítése

Grúber: Egy korábbi testületi ülésen Hartman József alpolgármester úr és egy ad-hoc
bizottság lett felkérve a témára. Kérem tegye meg elıterjesztését.
Hartman: Elıterjesztést felolvassa (csatolva)
Grúber: Az üzleti csomagra gondoltatok?
Hartman: Igen. Kilencezer forint havonta a díja, nettó.
Grúber: 60 ezer forint router, nagyobb sávszélességő telefonvonal, 15 megabájt
/szekundum. Szerver kiépítésének költsége 150 ezer forint. Aki ezzel egyetért,
kézfelemeléssel jelezze 5 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a
javaslatot.
116/2011.(X.26.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy
1./ az általános iskolának engedélyezi az internet sávszélesség bıvítését a T-home 15
Mbit/s
sávszélességő üzleti csomaggal, melynek költsége nettó 9.000,-Ft/hó.
2./ Amennyiben szükséges engedélyezi további hálózati eszközök megvásárlását
60.000,-Ft-ig.
3./ Ha a kiépített sávszélesség nem elegendı, akkor az úgynevezett Proxy szerver
kialakításához
maximum bruttó 150.000,-Ft-ot biztosít
4./ A költségeket a tartalék keret terhére biztosítja.
Határidı: azonnal:
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester
19 óra 09 perckor Eck Ferenc képviselı távozott. Jelenlévık száma négy fı.

3. napirend: Tájékoztatás a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, jelentés a
lejárt
határidejő határozatok végrehajtásáról
Grúber Zoltán polgármester:
2011. szeptember
14. Képviselı-testületi ülés volt
15. 14 órától OTKT ülésen voltam Oroszlányon
15. Intézményfenntartói Társulási ülésen voltunk Bokodon 16 órától
16. Által-ér bejáráson vettem részt
21. Rendkívüli képviselı-testületi ülés volt, a Mővelıdési Ház vezetıjének pénzügyi
elszámolása volt a téma.
22. Tata Által-ér Vízgyőjtı rehabilitáció projektindító rendezvény
23. Ünnepi Megyegyőlésen voltam. Tállai András államtitkár volt a vendég, az
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önkormányzati törvény tervezetérıl is szó volt
30. Környe-Bokod Takarékszövetkezetbıl Wágner Antalné Margitka nyugdíjba
vonult.
Képviselı-testület és a Polgármesteri Hivatal nevében megköszöntem az
együttmőködést.
2011.október
02. Kanadai vendég, Antal Szıts járt a településen, én is részt vettem a temetésen és
misén,
majd a vacsorán.
03. Nyugdíjas Klub rendezvényén vettem részt. Beszámoltak a tevékenységükrıl, a
terveikrıl,
megemlékeztek az Aradi vértanukról, Áprily Margit a Mővelıdési Házban
kiállítást
rendezett a festményeibıl
7-8-9-én német vendégek voltak
- péntek este érkezés, bemutatkozás, vacsora, ital
- Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyőlési képviselı segítségével Budapesten az
Országház megtekintése történt, utána ünnepélyes képviselı-testületi ülésközös
vacsora
- vasárnap kirándulás Majkra lovas hintókkal, ebéd, -Kecskéd bemutatása, délután
17-18 óra körül haza indultak.
09. Bérmálás
10. Oroszlány - Környe Ipari Parki elkerülı út
11. Oroszlány Trianoni Emlékhely átadásán vettem részt
13. dr. Búzás József nyugalmazott plébános úr temetése volt. Felkérésre a falu és az
egyházközség nevében búcsúztattam
17. Véradás volt a Müv.házban
17. Kulturális Bizottsági ülés – Idısek Napja elıkészítése
19. Bokodon Nemere Zoltán kétszeres olimpiai bajnokról elnevezett Tornacsarnok
névadó
ünnepsége volt. Az ünnepségen Schmitt Pál Köztársasági Elnök Úr is jelen volt.
19. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés
-Mővelıdési Ház vezetıjének elszámolása, döntés a további feladatvégzésével
kapcsolatban
21. Községi ünnepség-1956.-os Szabadságharc és Forradalomról megemlékezés a
Kopjafánál.
Utána a Mővelıdési Házban Szalados Mihály volt önkormányzati képviselınek, a
Kecskéd Községért Alapítvány volt Elnökének Kecskédért Emlékplakett átadása
történt
meg.
24. Kulturális Bizottsági ülés
- Javaslatkérés a bizottságtól, hogy a Mővelıdési Ház mőködtetése 2012. március
után
milyen formában történjen.
Grúber: Van-e kérdés? Nincs. Kérem, aki elfogadja a beszámolót, kézfelemeléssel
jelezze. Egyhangú ,4 igen szavazattal a képviselı-testület elfogadta a jelentést.

4. napirend:

Kecskéd Községért Alapítvány beszámolója.

Grúber: Írásos anyagot elızetesen kézhez kapták. Megkérdezem az Alapítvány
alelnökét, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
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Hartman: Nem kívánok szóban kiegészíteni. Köszönöm.
Tomayer Béla: Részletes anyagot kaptunk. Külön köszönöm az alapítványnak, hogy
komoly részt vállaltak a templom felújításához történı győjtésben. Van-e már jelölt
elnöknek?
Hartman: 2010. december 31-gyel Szalados Mihály lemondott. Polgármester úrral
karöltve kerestünk embereket, akirıl úgy ítéljük meg, hogy alkalmas lenne
alapítványi elnöknek, de nem vállalták Minél elıbb be kell tölteni ezt a tisztséget,
mert egy szervezet nem mőködhet így. Értékeire tekintettel tovább kell mőködnie.
Keressük tovább az alkalmas embert. Gondolkodjunk közösen.
Grúber: Alapítvány munkájáról elmondható, ami a korábbi években is. Jó gondolat
volt megalapítani. Számos ötlet megvalósult. Becsületesen, színvonalasan végzi a
tevékenységét.
Kérem alpolgármester urat, tolmácsolja az alapítvány elnökségének az önkormányzat
képviselı-testületének elismerését a színvonalasan végzett munkáért.
Kérem, aki elfogadja a Kecskéd Községért Alapítvány beszámolóját, kézfelemeléssel
jelezze.
4 igen szavazattal a testület a következı döntést hozta:
117/2011.(X.26.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Kecskéd
Községért Alapítvány 2010 évi tevékenységérıl szóló beszámolót és pénzügyi
elszámolást.
Határidı: azonnal
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester

5. napirend: 2012 évi helyi adóztatás elıkészítése
Grúber: Kérem, hogy a Munkaterv szerinti „2012 évi helyi adóztatás elıkészítése”
napirendet napoljuk el és a következı ülésen tárgyaljuk A Helyi adó törvény
módosítását most fogja tárgyalni az Országgyőlés. A módosítás feltehetıen jelentısen
fogja érinteni a helyi adó kivetést.
A képviselı testület egyhangúlag a következı határozatot hozta:
118/2011.(X.26.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a „2012
évi helyi adóztatás elıkészítése” napirendet elnapolja és a következı ülésen tárgyalja.
6. napirend: Belsı ellenırzési ütemterv elfogadása
Grúber: Elızetesen kézhez kapták az elıterjesztést. Van-e ezzel kapcsolatban
valakinek kérdése?
Tomayer: Megfelel-e a hivatalnak ez az idıpont? Az elmúlt idıszakban hogy álltak
hozzá a dolgokhoz? Hogy vagytok megelégedve vele?

Antalné: Öt munkanapot terveztek be. Februárban még a költségvetés elıkészítése
zajlik, de remélhetıleg tudunk egyeztetni arról, hogy az ellenırzés a hónap második
felében legyen..
Grúber: Aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 4 igen szavazattal a testület
elfogadta a belsı ellenırzés ütemtervét.
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119/2011.(X.26.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja az elıterjesztés
melléklete szerinti 2012. évi ellenırzési terv VI. pontját.
Határidı:
Felelıs:

a határozat kihirdetésére: 2011. november 10.
a határozat kihirdetéséért: Antalné Zabányi Júlia jegyzı

7. napirend: Közút részlet tulajdonjogának térítés nélküli átadása
(elıterjesztés csatolva)
Antalné: Jogszabály írja elı. Ennek a tulajdonjog rendezésnek van anyagi vonzata,
földmérıvel el kell készíttetni a területalakítási vázrajzot, záradékoltatni kell a
földhivatalban. Ezután kötjük meg a megállapodást az országos közút kezelıvel. A
Fı utca –Vasút utca keresztezıdésénél kialakított buszmegálló és parkolók végleges
forgalomba helyezésének feltétele a tulajdonjog rendezése.
Grúber: Van-e további kérdés? Nincs. Kérem, aki egyetért kézfelemeléssel jelezze. 4
igen szavazattal a testület a következı döntést hozta:
120/2011. (X.26.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete, úgy döntött, hogy
1./ a Kecskéd belterület 39 hrsz alatt felvett Kecskéd község Önkormányzat
tulajdonában lévı
„közút” megjelöléső ingatlanra telekalakítási eljárást indít
2./ A Közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I.tv. 32. §-a alapján a telekalakítási eljárás
során
kialakuló közút részletet térítés mentesen átadja a Magyar Közút Nonprofit Zrtnek.
Határidı: 2011.december 31.
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester
8. napirend Egyebek



Tájház bontása

Grúber: Bontási engedély elkészült, intézkedtem már az áramlekötésrıl. Több
árajánlatot kértünk, Vértes Út és a Gombos Földgép Kft-tıl.
Vértes Út 540 ezer plusz ÁFA
Gombos Földgép 228 ezer plusz ÁFA ajánlatot tett.
Saját lerakóra szól az ajánlat, de ha nem, akkor konténer költség is van.
Más lerakóra 204 ezer forint plusz.
Árajánlatnak megfelelı tartalommal 228 ezer forint plusz ÁFA áron a Gombos
Földgép ajánlatát javaslom elfogadásra, ha nem saját lerakós a törmelék elhelyezés,
akkor megbízza a képviselı-testület a polgármestert, és az alpolgármestert, hogy
újratárgyalják a költségeket. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 4
igen szavazattal a testület a következı döntést hozta:

121/2011.(X.26.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a tájház bontására
1./ a Gombos Földgép Kft. 228.000,-Ft + áfa árajánlatát fogadja el .
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2./ megbízza a polgármestert, hogy a munkát rendelje meg.
3./ amennyiben a saját lerakós törmelék elhelyezés nem megoldható, úgy a
polgármester és az
alpolgármester egyeztessen a Gombos Földgép Kft-vel és tárgyalják újra a
költségeket.
Határidı: azonnal
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester

Kérdés, észrevétel nem érkezett a képviselıktıl, ezért a polgármester az ülést 20 óra
00 perckor bezárta.

Kmf.

Antalné Zabányi Júlia
jegyzı

Grúber Zoltán
polgármester
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