
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kecskét Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

2852. Kecskéd, Vasút u. 105. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült 2011. november 29.-én 17 órától megtartott Képviselő-testületi ülésen 

 

 

Jelen van:  Mellékelt jelenléti ív szerint  

 

 

Grúber Zoltán polgármester köszönti a megjelent Képviselő-testületi tagokat és a napirendi 

pontokhoz meghívott hivatali alkalmazottat, Horváth Gézáné pénzügyi-költségvetési 

ügyintézőt.  

Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Hét megválasztott települési képviselőből 6 fő 

van jelen. A polgármester javaslatot tett a napirendi pontokra, egyben javasolta, a napirendi 

pontok tárgyalási sorrendjének cseréjét. Plusz napirendi pontként felvételre javasolja  

 Gyógyszer támogatási kérelmek elbírálása ( zárt ülés) 

  Művelődési ház üzemeltetés pályázati kiírásának megtárgyalását.. 

A testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokra tett javaslatot, majd rátért azok 

megtárgyalására.  

 

1.  napirend:    Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott  

                          döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Október: 

28. PV értekezlet Tatabánya Megyeháza 

29.   Napfény Idősek házában Iglói Gyulát köszöntöttem 90. születésnapja   

             alkalmából. Átadtam az Orbán Viktor által aláírt  emléklapot és az     

            önkormányzat ajándékkosarát 

29  Dalos találkozó volt a Műv. Házban. 

29  Terelővonalak felfestése 113 ezer plusz áfa (Ring Kft) 

 

November  

 

6.  német nemzetiségi napok 

6  vándorkiállítás a Műv.Házban 

7  Pénzügyi Bizottsági ülés 

9.                      Tatán érdekvédelmi önkormányzati találkozó (MÖSZ) az önkormányzati   

                         rendszer, közigazgatás átszervezéséről tájékoztatott dr. Gémesi György 

11.              Óvodások Márton napi rendezvénye 

12.              Német nyelvű szentmise volt a templomban 

13.              Jótékonysági koncert volt a templomban,  bevétel: 370.000,-.Ft 

17-19 között Településvezetési Kurzus c. rendezvényen vettem részt  

Alsómocsoládon 

22.                     Szakmaközi megbeszélést szerveztünk az Oroszlányi Önkormányzati   

                         Szociális Szolgálattal közösen. Az Ürgehegyi állapotok volt a találkozó       

                         témája. Meghívtuk a Remondis képviselőjét a szemétszállítás miatt. Itt volt az     

                         az oroszlányi és a kecskédi  védőnő.. Itt volt az ÁNTSZ részéről a Kistérségi  

                          védőnő. Itt volt a Rendőrség részéről egy nyomozó. Megtárgyaltuk az ott  

                          kialakult  helyzetet bűnügyi, szociális, gyámügyi szempontból.  
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Megvizsgáltuk egy esetleges járvány kialakulásának a lehetőségét a csatorna és a 

szemétszállítás hiánya miatt. Úgy tűnik, hogy alaptalanok voltak a félelmeim. Nincs ott olyan 

nagy probléma, amit ne lehetne kézben tartani. 

Csapucha Tamás: Ürgehegyen nincs probléma? 

Grúber: Nincs vezetékes víz, nincs szemétszállítás, nincs csatorna. Megélhetési bűnözés 

nincs, nem jellemző. Élnek ott kint emberek, de nincs kezelhetetlen probléma. Nem olyan a 

helyzet, mint Oroszlány más külterületi részein. 

. 

23.                    Betlehem felállítása a templom előtt 

24.                    OTKT ülés Oroszlány (Horváth Viktória közreműködésével) 

24.   Karácsonyi díszvilágítás elhelyezése a falu központban. Bodnár Mihály      

                         térítésmentesen felszerelte a díszeket, valamint  egy az elhelyezéshez    

                         szükséges villanyoszlop felállítását is vállalta. 

27.              Idősek napja a Művelődési Házban 

28.             Pénzügyi Bizottsági ülés  

 

A  tájékoztatót a testület egyhangúlag elfogadta. 

 

 

2. napirend:  Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása 

 

Grúber: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság előzetesen megtárgyalta. Felkérem Csapucha 

Tamás elnök urat, ismertesse a bizottság álláspontját. 

Csapucha: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja. 

Grúber: Köszönöm. Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Aki elfogadja az előterjesztést, 

kézfelemeléssel jelezze. Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő 

egyhangú döntést hozta. 

 

A Képviselő Testület az 5/2011./II.23./sz. Költségvetési rendeletét módosító 

13/2011.(XI.29.) sz. rendeletet  egyhangúlag elfogadta 

 

3. napirend:     Beszámoló az Önkormányzat 2011. I.- III. negyedévi gazdálkodásáról 

 

Grúber: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság előzetesen megtárgyalta. Felkérem Csapucha 

Tamás elnök urat ismertesse a bizottság állásfoglalását. 

Csapucha: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja.  

Az írásos anyag magyarázza a nagyobb eltéréséket. A tartalékaink elhelyezéséhez nagyobb 

kamatot szeretnénk. Megkértük jegyző asszonyt, nézzen utána, hogy hol kaphatnánk 

magasabb kamatot. A változtatáshoz mindenképen testületi döntés kell majd. 

Grúber: Az írásos anyaghoz és a Pénzügyi Bizottság állásfoglalásához van-e javaslat? Nincs. 

Aki elfogadja a beszámolót, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú igen. Ellenvélemény, 

tartózkodás nem volt. 

 

122/2011. (XI.29.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. I.- III. 

negyedévi gazdálkodásáról szóló  beszámolót  elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Grúber Zoltán polgármester 
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4. napirend:    Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának tárgyalása, 

                         kialakítása  

 

Grúber: Felkérem Csapucha Tamás elnök urat, hogy a Pénzügyi Bizottság. állásfoglalását 

ismertesse. 

Csapucha: Megtárgyaltuk az előterjesztést. Gratulálunk a hivatal dolgozóinak, hogy ilyen 

kevés információ birtokában tudtak elénk hozni egy ilyen anyagot. 

 

Kossuth utca felújítása. Pályázati forrásnak utána kellene nézni ill. annak, hogy saját erőből 

meddig tudnánk eljutni. Ezt meg kell vizsgálni. 

Tájház elbontása után megmaradt terület hasznosítására beérkezett ötletek között felmerült a 

Bányász emlékpark Erről még beszélnünk kell. 

 

Vasút utca páros oldali buszmegálló, tulajdonjogot rendezni kell előtte. 

Malom árok: rendezése, a tulajdonviszonyokat rendezni kell előtte. Babossal vegyük fel a 

kapcsolatot, hogy ő milyen javaslatot adna. 

Közvilágítás javítása, hiányzó lámpák felszerelése, vasút állomás jobb megvilágítása- MÁV-

ot kell megkeresni. Elég nehézkes a MÁV-val a kommunikáció, de írásban kell felvenni velük 

a kapcsolatot, terület tisztántartása, világítás a MÁV dolga lenne. Semmiképpen ne vegyük fel 

a költségvetésbe. 

Templom felújításhoz az önkormányzat járuljon hozzá. Várjuk meg amíg a püspökség dönt. A 

püspökség nem adott még pénzt erre, várjuk ezt meg. A kecskédi lakosok támogatásával 

valósult meg,  Mi hoztunk létre erre alapot, amihez a lakosság hozzájárult illetve két 

kiadványt jelentettünk meg, amiből a befolyt összeg ezt a célt szolgálta. A tető kész, az 

utcafront és a torony kész.  

Csapucha: Kérdésként vetődött fel, hogy ha az iskola pályázattal nyerünk, mi lesz, ha 

államosítják az iskolákat. A bizottságnak az az álláspontja ezzel kapcsolatban, ha nyerünk, 

folytassuk tovább, mert konkrétumok még nincsenek.  

Járda épüljön a Fő utca mind a két oldalán.  

Eck Márton: Támogatni tudom a templom felújítást, ha az egyház is támogatja. 

A Kápolnáról ami lejön víz, azt az árkot is ki kellene tisztítatni. Be van nőve bokrokkal, 

fákkal.  

Grúber: Műszaki Bizottsággal végig megyünk a területen, megvizsgáljuk az állapotot és a 

lehetőségeket. Az eddig elhangzottak a fő vonala a koncepciónak. Még nem tudjuk, hogy 

mennyi adót visz el az állam. 

Koncepciónak ez kiváló, költségvetés egyes fejezetéről majd akkor beszélünk. 

Aki elfogadja a koncepciót, kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület egyhangú döntéssel 

a következő határozatot fogadta el. 

 

123/2011. (XI.29.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Az önkormányzat 2012. évi 

költségvetési koncepcióját elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Grúber Zoltán polgármester 

 

5. napirend:     Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Közoktatási Intézményfenntartó   

   Társulás 2011. I-III.n.évi gazdálkodásáról beszámoló 

 

Grúber: Előterjesztést mindenki előzetesen megkapta. Pénzügyi Bizottság megtárgyalta 

felkérem a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.  

Csapucha:  Megtárgyaltuk, elfogadásra javasolja. 
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Grúber: Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Nincs. Kézfelemeléssel jelezze, aki 

egyetért. Egyhangú döntéssel a képviselő-testület a következő döntést hozta. 

 

124/2011. (XI.29.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend 

Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. I-III. n. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 

elfogadja és elfogadásra javasolja 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Grúber Zoltán polgármester 

 

 

6. napirend:    Adóbehajtásról beszámoló ( 2011. I. félév) 

 

Grúber: A Pénzügyi Bizottság előzetesen megtárgyalta az előterjesztést. Felkérem Csapucha 

Tamás elnök urat, ismertesse a bizottság állásfoglalását. 

Csapucha: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja. 

Két kérdés volt. Telekadóval kapcsolatban. A hátralék jelentős része hány adózóhoz fűződik?  

Antalné: Egyhez. 

Csapucha: Iparűzési adóval kapcsolatban: Javasolja a bizottság, hogy a tartozás meg nem 

fizetése esetén kezdeményezzük az adószám bevonását. 

Antalné: Huszonkilenc adózóé a tartozás. Ebből huszonegy gazdasági társaság, nyolc 

magánszemély. Kisebb összegek ezek, nincs milliós nagyságrendű tartozás. 

Eck Márton: Inkasszót nem foganatosíthat az önkormányzat? 

Antalné: De igen, meg is tesszük, de üresek a számlák. Nem jön be róluk pénz. 

Grúber: Van-e további kérdés, észrevétel? Nincs  

Aki elfogadja a beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület a következő 

egyhangú döntést hozta. 

 

125/2011.(XI.29.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi I. félévi önkormányzati 

adók behajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Grúber Zoltán polgármester 

 

7. napirend:   Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása 

 

Grúber: napirend megtárgyalásához zárt ülést rendelek el. 

 

(126/2011.(XI.29.) KT. számú határozat) 

(127/2011.(XI.29.) KT. számú határozat) 

 

 

 

8. napirend: Gyógyszertámogatási kérelmek elbírálása 

 

Grúber: napirend megtárgyalásához zárt ülést rendelek el. 

(128/2011.(XI.29.) KT. számú határozat) 

(129/2011.(XI.29.) KT. számú határozat) 
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9.napirend:    Művelődési ház üzemeltetés pályázati kiírásának megtárgyalása 

 

Grúber:. A 24 órában jelentessük meg, két-három alkalommal, ha lehet kedvezménnyel, 

honlapon is fent lesz. Javaslom, hogy december 31 legyen a határidő 

Csapucha: A Szempontrendszerben nincs benne az összeg, amit az önkormányzattól kap. 

Hogyan dönt, ha nem tudja, hogy mire vállalkozik, mennyi pénzre.  

Wittmann: Kulturális Bizottsági ülésen arról volt szó, hogy bekérünk pár ajánlatot, mert nem 

tudjuk, hogy hogyan kell működtetni. A pályázó megmondja, hogy mit szeretne. 

Hartman: Kulturális Bizottság nem írta le, hogy mire akarunk pályáztatni. 

Grúber: Írja le, hogy amit mi elvárunk, és amit ő szeretne, az mennyibe kerül? Két-három 

körös legyen? 

Wittmann: Igen. 

Csapucha: Elég aggályosnak tartom.  

Hartman: Nem fogja tudni kigazdálkodni. 

Csapucha: Konkrét összeget adjunk, ha nem teljesíti amit vállalt feladatot, felmondunk. 

Vállalkozó ad egy számlát, teljesítette, fizetek. Közművelődési feladat ellátás április hónap, 

benyújtja, megnézem, teljesítette, fizetem a számlát. Nagyon nehéz a mai világban 

közművelődést működtetni. 

Hartman: Számlába csak azt teheti be, amit eddig is betehetett. 

Eck Márton: Nincs teljesítmény a kifizetett pénz mögött. Ki van nyitva, de nincs benne 

semmi. Nincs benne élet.  

Hartman: A jövőről kell beszélnünk. Hosszú távon akkor jó egy szerződés, ha mind a két fél 

jól jár. Végéig lehet számolni, hogy mennyi a költség, amivel neki számolni kell.  

Azt is mondhatjuk, hogy ő mondja meg, hogy mennyiért vállalja. 

Wittmann: Első körben adjuk fel a hirdetést. 

Hartman: Ne felhívás legyen hanem pályázat. Művelődési ház működtetésére. 

Eck Márton: Ajánlatot kérjünk. 

Tomayer Béla: Hirdessük meg.  

Grúber: A hirdetésbe: „Ajánlati felhívást tesz.”  szöveg kerül. Aki  egyetért az ajánlati 

felhívás szövegével kérem kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület a javasolt szöveggel 

egyhangúlag egyet értett 

Ezután a testület tételesen megvizsgálta az üzemeltetés szempontjait, ami az ajánlattevőkkel 

ismertetve lesz. 

Ezután a képviselő-testület  egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

 

130/2011.(XI.29.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

1./  a következő hirdetést jelenteti meg 3 alkalommal 

 

       Ajánlati felhívás 

 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ajánlati felhívást tesz közzé a 

Művelődési Ház vállalkozói formában történő működtetésére. 

Érdeklődni lehet Grúber Zoltán polgármesternél a 34/478-244 vagy a  

34/478-002 számon, személyesen: a Polgármesteri Hivatalban: Kecskéd, Vasút u. 105. szám 

alatt. 
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2./ Művelődési ház üzemeltetésre vonatkozó szempontok: 

 

Szempontrendszer és elvárások a 

Művelődési Ház üzemeltetésére és a 

közművelődési feladatok ellátására 

I. Üzemeltetés 

 

- Az épület, a vagyontárgyak , a telek terület karbantartása, állagmegörzése, a működésből 

adódó hibák javítása, javíttatása a Megbízott feladata és viseli az ezzel járó kiadásokat. 

 Megbízott a zavartalan müködtetés érdekében rendben tartja az épületet, az udvart és a 

hozzátartozó közterületet (járda söprése, télen csúszás mentesítése,) 

- Megbízott gondoskodik arról, hogy a használatba átadott ingatlan és ingóságok a 

melléletekben rögzített minőségüket, használható állapotukat az amortizáció 

figyelembevételével megőrizzék. A Megbízó szavatolja, hogy a használatba adott dolgok 

a szerződésszerű használatra alkalmasak. 

- Megbízó az  ingatlan és ingóságok tulajdonjogát változatlanul fenntartja. 

-   Megbízó vállalja az épület és az épület funkciójához szorosan kapcsoldó  

    tartozékok felmerülő felújítási költségeit. Színházterem, földszinti nagyterem    

    lépcsőház, kék szalon, kazánház  meszelése, színpad felújítása, kazán és  

    fűtőtestek cseréje,  villanyhálózat  érintésvédelmi vizsgálata.  

- A Megbízott biztosítja hogy a helyi civil szervezetek és intézmények  megfelelő 

rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a Művelődési Ház szolgáltatásait és 

az igénybevétel idejére a minimális működési feltételek rendelkezésre álljanak. A 

megállapodás szerinti  teremhasználatot térítésmentesen biztosítja.     

       A teremhasználat pontos napját a Megbízott és a civil szervezetek,valamint az  

      intézmények egyeztetik.  

          Megbízott  az intézmények részére a termek használatát térítés  mentesen biztosítja. 

- A Megbízott az Önkormányzat és intézményei számára biztosítja a nemzetközi 

kapcsolatokból eredő összejövetelek, fesztiválok, az Önkormányzat részéről illetve 

támogatásával felmerülő rendezvények, ülések, esketés ( házasságkötéskor az 

anyakönyvezési eljárás időtartamára), fogadások, tüdőszűrés, véradás megtartásához a 

helyiséget, térítésmentesen, szükség szerint. Az igénybevételt Megbízó 5 nappal korábban 

köteles Megbízottnak jelezni. 

- Megbízott a Művelődési Ház helyiségeit és berendezését az általa megállapított összegért 

saját bevételére bérbe, illetve használatba adhatja. 

     Megbízott a bérleti díjakat köteles a Művelődési Házba kifüggeszteni és a bérlőknek 

számlát adni. 

-  Megbízott harmadik személynek az épületet, épületrészt, helyiséget csak    

    Megbízó engedélyével adhat tartós használatba. A használó magatartásáért   

    mint a sajátjáért felel. 

-  Felek megállapodnak abban, hogy a Művelődési Házban a Büfé jelenlegi  

     illetve mindenkori üzemeltetőjével Megbízott bérleti szerződést köt 

-  A Művelődési Házban jelenleg a PR-Telecom Zrt. által  használt helyiséget                 

   (Stúdió) továbbra is a PR-Telecom Zrt. használja, akinek villamosenergia       

    fogyasztását külön óra  méri és azt a PR-Telecom Zrt. a szolgáltatónak fizeti. 

    Ha a PR-Telecom Zrt. a helyiség használatát felmondja, a helyiség       

     fölött továbbra is az Önkormányzat rendelkezik. 

-  Felek megállapodnak abban, hogy jelenleg is a Nemzetiségi Táncegyesület    

     fellépő ruháinak tárolására szolgáló helyiséget továbbra térítésmentesen   

     biztosítja az Egyesület számára. Megbízott a ruhákért felelősséggel nem  

     tartozik. 

-   A Megbízott az ingatlan és az ingóságok rendeltetés-ellenes vagy      

      szerződés-ellenes használatából eredő kárért felelős. 
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-   A Megbízott az épületben átalakítási munkálatokat csak a Megbízó     

      engedélye alapján végezhet. 

      Megbízott köteles a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzatokat elkészítetni    

      és az abban foglaltakat betartani. 

 

II 

Közművelődési feladat ellátása 

 

-    Megbizott vállalja a helyi közművelődési feladatok ellátását „A kulturális     

     javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári   

     ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény” 75-80.§-ai  

     és a pályázatában leírt és vállalt, valamint a Megbízóval évente egyeztetett    

     programterv alapján. 

-    Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a közművelődési megállapodás    

      tárgyát képező feladatok körében biztosítja a lakosság részvételének    

      egyenlő lehetőségét és a törvény 2-3. §-ában meghatározott alapelvek  

      érvényesülését. 

-   Az ellátandó közművelődési feladatok a következők: 

 - A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak    

             feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása,          

              gazdagítása. 

-A nemzeti és nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, az    

  ünnepek kultúrájának gondozása 

 -Az ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek programjainak  

            és tevékenységének támogatása. 

          - A község önkormányzatának, intézményeinek, civil szervezeteinek és  

             egyesületeinek naptári évben megvalósuló programjainak községi 

             szintű koordinálása az érintettek részvételével. 

 

 Közösségi ünnepélyek megszervezése és lebonyolítása: 

A Megbízott köteles közreműködni az Idősek napja, Anyák napja, március 15-ei és 

október 23-ai ünnepségek megszervezésében, amelyeket a polgármesterrel és a 

Kulturális Bizottsággal egyeztet. 

Igény szerint részt vesz a szüreti felvonulás és bál, Pünkösd, május elsején májfa 

állítás májfadöntés Pünkösdkor,húsvét, falu karácsonyfa felállítás megszervezésében. 

A szüreti felvonulás minimum két évente kerül  megrendezésre.  

Megbízott törekedjen arra, hogy a nagyobb családi események, baráti összejövetelek, 

üzleti rendezvények helyben a Művelődési Házban kerüljenek megrendezésre. 

   - Bálok megszervezése igény esetén (Svábbál, farsangi mulatság, májfadöntő bál, búcsúbál,  

      Erzsébet - Katalin bál, jótékonysági est és bál). 

 -  Falunap megszervezése önkormányzattal közösen, nemzetközi kapcsolatokból eredő  

      összejövetelek, fesztiválok, önkormányzat részéről felmerülő rendezvények, ülések,   

      összejövetelek szervezése  

  - Megbízott vállalja klubok, szakkörök, tanfolyamok, ismeretterjesztő előadások szervezését 

      a már meglévő csoportok továbbfejlesztését. 

  - Megbízott vállalja, hogy legjobb tudása szerint vezeti a Művelődési Házat,   

     szorosan együttműködve az Önkormányzattal, civil szervezetekkel,   

     közintézményekkel, kisebbségi önkormányzattal. 

-  Megbízott jogosult arra, hogy a közművelődési megállapodásban   

       rögzített feladatok ellátásán kívül a törvény és az önkormányzat céljaival   

       egyező művelődési igényekre fentieken kívül szolgáltatásokat kínáljon. 

- A felek megállapodnak abban, hogy a vállalt feladatok színvonalas ellátása  

      érdekében együttműködve mindent megtesznek azért, hogy a feladat ellátás  

      állami- és egyéb pályázati támogatásokhoz jusson. A pályázatokon nyert  
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      pénzek nem csökkentik a közművelődési megállapodásban meghatározott  

      költségvetési összeget. 

-  Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa vállalt közművelődési     

      feladatok ellátásában foglalkozatott közművelődési szakemberek    

      tekintetében a hatályos jogszabályi előírások követelményeit alkalmazza. 

-  Megbízott önmaga gondoskodik helyettesítéséről, a megállapodás szerinti  

      nyitvatartásról. 

-  A közművelődési tevékenységről és a könyvtári feladat ellátásáról a  

      kötelező nyilvántartást, az évi statisztikai adatszolgáltatást az Önkormányzat  

      részére biztosítja. 

-  Megbízott köteles évente  az általa ellátott közművelődési feladatokról  

     tájékoztatást adni.  

     A Művelődési Ház szerződéses üzemeltetése 2012 április 1-től esedékes.  

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal.  

- szakirányú végzettség igazolása szükséges 

-a fenti szempontrendszer figyelembe vételével saját szakmai elképzelések    

  ismertetése. 

                  

Határidő:  azonnal 

Felelős:     Grúber Zoltán polgármester 

 

10. napirend:   Egyebek 

 

 Művelődési ház üzemeltetőjének elszámolása a 2010 évi önkormányzati 

támogatással  

    

Csapucha: Pénzügyi Bizottság megvizsgálta a Műv Házat  üzemeltető Pozsárné elszámolást. 

Felolvasom a bizottsági ülés jegyzőkönyvét, mert így egyértelmű, hogy mi hangzott el. ( 

Felolvasta a Pénzügyi Bizottsági ülés jegyzőkönyvét.) 

Grúber: Köszönöm. Van-e kérdés? 

Eck Márton: Látott-e a Pénzügyi Bizottság elnöke egy bérkartont, látott-e adóbefizetést? 

Csapucha: A pénzügyi Bizottság azt a feladatot kapta, hogy a számlákat vizsgálja meg, és ezt 

meg is tette , nem volt feladat, hogy az APEH-ra tartozó kötelezettségeit vizsgáljuk. Az 

elszámolás elfogadásáról szóló döntést egyhangúan hoztuk meg és fogadtuk el. Nem volt 

senkinek külön véleménye. 

Grúber: Megbíztuk a pénzügyi bizottságot, megvizsgálta, elfogadta. A bizottság javaslata, 

hogy az elszámolást fogadjuk el és zárjuk le ezt a témát. 

Négy igen, kettő nem szavazattal a testület a pénzügyi elszámolást a pénzügyi bizottság 

javaslata alapján elfogadta. 

 

131/2011. (XI. 29.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési Ház 2010. évi 

üzemeltetéséről szóló pénzügyi elszámolást elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Grúber Zoltán polgármester 

 

 Háziorvosi rendelő váró székei kárpitozás cseréje, javítása 
 

Hartman: Ritkán járok az orvosi rendelőben, de mostanában ott volt dolgom, és szomorúan 

láttam, hogy mennyire elhasználódott, megkopott a berendezés. Kértünk ajánlatokat.  

Varga János. Környe, Iparcentrum, ajánlata 25 darab szék kárpitozás javítására bruttó 118 750 

ezer forint. 
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Grúber: Elfogadjuk az ajánlatot? Nézzük meg a fogorvosi rendelő székeit is és a 

gyermekváró székeit is. 

Hartman: A bejárat ajtók felújítására is költeni kellene, ajánlatot kellene kérni rá. 

Antalné: Idei költségvetésbe is van beütemezve, még az idén is meg lehetne ezt csináltatni.  

Grúber: A gyermekváró székeit is újítassuk fel. Aki egyetért a javaslattal, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze.  

 

A szavazás előtt Csapucha Tamás képviselő kért szót: 

Csapucha Tamás:  képviselői keretemből felajánlom a szükséges összeget ,   a háziorvosi 

rendelő felnőtt és gyerekváró székeinek felújításához 

 

132/2011. (XI.29.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csapucha Tamás képviselő  

háziorvosi rendelő felnőtt és gyerekváró székeinek felújítására vonatkozó felajánlását 

tudomásul veszi. 

 

 Székvásárlás a Ravatalozóba 

 

Grúber: A ravatalozóba is kellene még szék, húsz darab. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta 

 

133/2011. (XI.29.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a tartalék keret 

terhére 20 db széket vásárol a ravatalozóba. 

 

Határidő: 2011. december 15. 

Felelős: Grúber  Zoltán polgármester 

 

 

 Óvodai ablakok javíttatása 
Hartman: Óvodai betöréskor az ablakot benyomták, ezt ki kell cserélni. Hívni kell egy 

ablakgyártót, aki felméri az ablakot, ha lehet a korábbi gyártót. Ennek a  költségeit fizessük 

ki.  

A képviselő-testület  egyhangú igennel a következő határozatot hozta: 

 

134/2011. (XI.29.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az óvoda épület 

betöréskor megsérült ablakát kicserélteti és valamennyi ablak állapotát megvizsgáltatja. 

A kiadás előirányzatát a Város-község gazdálkodás szakfeladat (önkormányzati tulajdonú 

épület karbantartása) terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2011. december 20. 

Felelős:   Grúber Zoltán polgármester 

 

 

11. napirend:    Kérdések, interpelláció 

 

 Csapucha: A betörés tavasszal volt, miért az alpolgármesternek kell jeleznie ezt az 

állapotot november végén. Miért nem jött ide az óvodavezető ezzel a problémával? 

Legelső a biztonság, minden intézményünknél. Lehetne szólni. Nem nekünk kell ezt  
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figyelni, hanem az intézmény vezetőjének.Aki a felelős idejön, ez meg ez a 

problémám, ennek így kéne működni. 

 

 Csapucha: Mohásodik az ajtó meg a cserép a ravatalozónál. Vegyszerrel le kellene 

takarítani. 

 

 Eck Márton: Temető hátsó kapuját csináltassuk meg. Kérjünk árajánlatot.  

 Hartman: Ha oda kaput teszünk fel, azt zárni kell. Legyen zárva, de ahhoz személyzet  

kell, aki nyitja, zárja.   

Eck Márton: Miért kell, ki a temető gondnok, nem a Tromposch Jóska? 

           Grúber: Egyházzal egyeztetni kell, nem a mi területünk. Elől sincs kapu, ha bemennek  

autóval nem tudnak megfordulni, hátul a kapu miatt nem tudnak kimenni, gond lenne  

a halottas szállító autó be és kijutása is. Nem olyan egyszerű történet egy terület   

lezárása. 

Eck Márton: Fiatalok ott randalíroznak rendszeresen. Hátulról mennek ki, be a     

temetőbe. 

 

 

 Eck Márton: Gyerekek a templom előtt botokkal verekedtek egy este, mint a 

szamurájok. Ezt csak mint jelenséget tapasztaltam. Jelezni szeretném. Zavarják a 

rendet, ott van a Betlehem is.  

Grúber: Ezért nem lehet kihívni a rendőrséget. Nálunk nincs polgárőrség.  

 

 

Grúber Zoltán: December végén megint lesz karácsonyi gála. „Öltöztessük ünneplőbe 

házainkat” bírálatára is sor kerül. 

 

Ha nincs több kérdés, észrevétel, javaslat az ülést 21 óra 10 perckor bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 

 

Antalné Zabányi Júlia                                                                                    Grúber Zoltán 

 jegyző polgármester 

 

 

 

 

 

 


