Kecskéd Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2852. Kecskéd, Vasút u. 105.
Jegyzőkönyv
Készült 2011. 01.25.-én 17 órától megtartott
Képviselő-testületi ülésen
Jelen van: Mellékelt jelenléti ív szerint
Grúber Zoltán polgármester köszönti a megjelent Képviselő-testületi tagokat és a meghívott
vendégeket.
Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Hét megválasztott települési képviselőből hat fő
van jelen. A polgármester ismertette a napirendi pontokat. A napirendi pontokra tett javaslatot
a testület egyhangúlag elfogadta. Ezután rátért azok megtárgyalására.

1.napirend:

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről,
jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Grúber Zoltán polgármester:
2011. december
14. Képviselő-testületi ülés
15. Karácsonyi felhívás- díszvilágítás bejárás
16. Művelődési Ház üzemeltetésére jelentkező tájékoztatása
18. Falukarácsony volt a Művelődési Házban-emléklapok átadása megtörtént
20. Általános Iskola Karácsonyi ünnepségén vettem részt
31. Szilveszteri Bál volt két helyen is, az általános iskola tornatermében és a Művelődési
Házban is. Az általános iskolai egyben Jótékonysági Bál is volt az óvoda javára,
Háromszáznyolcezer forint gyűlt össze, gratulálok a jelentős összeghez a
szervezőknek
2012. Január
04. Rendkívüli Képviselő-testületi ülés volt- Művelődési Ház Büfé bérbeadásáról
döntöttünk
09. Szilágyi László LMP-és képviselő a település dolgairól kért tájékoztatást
13. Betlehemi házikó kiürítése, visszaszállítása- Orlovits Frici ingyen elvégezte
19. KEM Kormányhivatal szervezésében volt tájékoztatás az úk önkormányzati
rendszerről.
19. dr. Tutervai Istvánnal és dr. Tutervainé dr. Farkas Emíliával beszélgettünk az
alpolgármester úrral közösen az önkormányzati támogatásról
21. Guttmann Alfréd a település kitüntetettjének temetésén voltam Oroszlányon,
képviseltem az önkormányzatot.
23. Pénzügyi Bizottsági ülés volt- 2012 évi költségvetés előkészítése
MAPI pályázatfigyelő cég értesített bennünket, hogy az általános iskola pályázatunk nem
nyert, tavasszal várható egy hasonló pályázati kiírás.
Útfelújításra nem tudunk pályázni, kiírás hiányában.
Nemzetközi kapcsolatok ápolásához jelenleg nincs pályázat.
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Eck Ferenc: Pénzügyi Bizottsági ülésen kérdésként merült fel, hogy a Sport utca felújítása
belefér-e az idei költségvetésbe?
Grúber: Csapadékvíz elvezetés nélkül sajnos nem. Sáfrán Urat megkérdeztük, folyamatban
van az ügy.
Kérem, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A beszámolót a testület egyhangúlag elfogadta.

2. napirend:

A Képviselő-testület 2012. évi munkatervének elfogadása

Grúber: A Képviselő-testületi tagok az előterjesztést előzetesen kézhez kapták. Van-e az
írásos anyaggal kapcsolatban javaslat, kérdés? Úgy látom nincs. Kérem, hogy aki a
munkatervet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. A testület egyhangú döntéssel a következő
határozatot hozta:
3/2012./I.25./ KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012 évi munkatervet elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
3. napirend: Két első osztály indítása 2012.szeptember 1-től
Grúber: Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Az igazgatónő előterjesztése rövid, de tömör.
Kérem a bizottság elnökét ismertesse a bizottság álláspontját.
Csapucha: Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Járjuk körbe a témát. Nézzük meg, hogy a jövő
szeptemberben induló képzésben mennyi testvér beiratkozása várható. Ezt kértük az iskola
igazgatójától. Többletköltséget alsó tagozatban nem jelent, de felső tagozatban igen. Nagy a
bizonytalanság az iskola jövőbeni működtetésével kapcsolatban.
dr. Karácsonyiné: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Nagy létszámban
jelezték az oroszlányi szülők, hogy szeretnék hozzánk beíratni a gyerekeiket. Testvér gyerek
egy van. Következő évekre öt testvér gyerek lenne, akik ide jönnének. Előzetes jelentkezők
közül ketten meggondolták magukat. De Bokodról is megkerestek minket, hogy szeretnék
idehozni a gyerekeiket, de jelentkeztek Kömlődről, Tatabányáról is.
A bejáró gyerekek azért szervezés szempontjából nehézséget is jelenthetnek. De a
nevelőtestület felvállalta ezt is. Kiszámíthatóságot jövőre nézve senki sem tud garantálni. Mi
senkinek nem ígértünk semmit, a képviselő-testület dönthet csak ebben a kérdésben.
Várom ezzel kapcsolatban a kérdéseket. A pénzügyi részét az előterjesztésben leírtuk
Grúber: Az elképzelés egyeztetésre került a Társulás vezetőjével is.
Hartman:Látszik, hogy a tantestület és a vezetés gondolt arra, hogy a jövőben munkahely
megtartás, teremtés gondolata nagyon helyénvaló és tisztességes dolog. Nem egyszerű feladat.
Jó néhány éve tapossuk ezt a malmot. Jó néhány éve figyeljük a statisztikát. Lehet, hogy a
felállított trend nem így fog alakulni. Iskolát kell alapítani és üzemeltetni, mert ez így
nyereséges tevékenység. Ezzel kapcsolatban, ezzel szemben a normatíva továbbra sem fedezi
a fenntartás költségeit. Milliókat kell hozzáadni. Korábban is annak voltam a pártoló tagja,
hogy a létszámot töltsük fel oroszlányi gyerekekkel. De ezzel az oroszlányi gyerekek
iskoláztatását támogatjuk Kecskéd pénzéből. Meg fogják kérdezni Kecskéden, hogy miért
nem ad adott esetben civil szervezetnek, sportnak, vagy bármire az önkormányzat, meg fogja
kérdezni akkor is ha nincs iskolás gyereke, akkor is, ha van. Ezeket a számokat körbe kell
járni.
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dr. Karácsonyiné: Az új köznevelési törvény a minimális létszámot levitte 14 főre, a
maximumot felvitte 27-re. Tudjuk, hogy az önkormányzatnak mennyi pénzt kell ehhez hozzá
tenni. A terem ott van, fűtve van, jó órarenddel el tud férni még egy osztály. Biztos talpon
állás, minél jobban ki van használva az iskola, annál jobbak a mutatók. Óvodában csoportot
kellett bővíteni, most ezek a gyerekek jönnek az iskolába.
Eck Ferenc: Csak a bér van itt kiszámolva, nincs benne a cafetéria, nincs benne a
tankönyvtámogatás, nincs benne közvetlen költség. Több gyerek több vizet fogyaszt.
Körülbelül nullszaldós. Ez az iskola tíz tantermes iskolának épült. A következő évben miért
pont most bontunk csoportot és utána soha többet, nincs tantermünk. Nincsen rá
infrastruktúránk. Én inkább ezt a maximális létszámot tartanám, vagy van-e eltérés még
felfelé. Egy vagy három fő oroszlányit veszünk fel, azért nem kell még egy új osztályt
indítani. Az infarstuktúra miatt, meggondolnám, hogy zsúfolttá tegyük az iskolát. A nyelvi
képzés miatt is bontani kell, de gondolkozzunk rajta.
Grúber: Mi az az időpont, amíg dönteni kell?
Csapucha: Úgy gondolom, hosszútávon előny a nagyobb létszám, néhány éve azért estünk el
a támogatástól, mert egy-két gyerek távozott az iskolából és az előírt létszámhatár alá
csökkent a tanulók száma. Jó a kérdés, hogy miért pont most indítsunk plusz osztályt.
Komolyabb létszámot tudunk prezentálni. Ha év közben elmegy néhány gyerek, problémáink
lehetnek, mint ahogy voltak is. Ez hozadéka lehet a dolognak.
Hartman: Hosszú távon ebben a politikai helyzetben nem lehet gondolkodni,csak rövid
távon. Korábban Kömlőddel nem tudtuk produkálni a létszámot, mi magunk elegen voltunk.
Azt, hogy ki milyen formában fogja tudni csábítani a gyerekeket, nem lehet tudni.
Csapucha: Ha keretlétszám fölötti gyereklétszám lenne, stabilabb lenne az intézmény
helyzete.
dr, Karácsonyiné: Mi reméltük, hogy az önkormányzati képviselők elgondolkodnak azon,
hogy megtartják az iskolát. Hogy az önkormányzati képviselők gondolkodnak erről.
Grúber: Ennek a feltételeit most még nem ismerjük. Ha az állam fogja fenntartani az
iskolákat, dupla pénzt el fognak vonni az önkormányzatoktól, Ha ezeket mindenképen
elvonja, és utána adja azt a lehetőséget, hogy „visszaveheti” az önkormányzat, akkor hogyan
tartsuk fenn, miből?
Eck Ferenc: A kistelepülések jövője függ attól, hogy itt lesz-e iskola, lesz-e nemzetiségi
oktatás vagy nem, Az iskoláért az utolsó pillanatig ragaszkodni fogunk, az óvodához
ragaszkodni fogunk. Ha egységes elv mentén lesz az önkormányzati adóból a visszavonás,
abból mi nagyon rosszul járunk. Feszesen működnek az intézményeink, nem kell
hozzátennünk 60%-ot, mint más településeken. A nemzetiségi iskolát mindenképen meg kell
tartania a falunak. 24 fővel számolva az átlagot, jó létszámnak számít. Ha most döntünk a
párhuzamos osztályról jövőre nem fogunk tudni felvenni oroszlányi gyereket. A járulékos
költségekről nem is beszélve. Én a magam részéről ezt most nem tudom támogatni.
Grúber: Lehetőségünkhöz mérten mindenképen harcolni fogunk a nemzetiségi volta miatt is
az iskolánkért. Ha gazdaságilag a település ellehetetlenülése felmerül, át kell gondolni.
Hartman: Ha eltűnik az iskola, eltűnnek a gyerekek az utcáról, elsorvad a falu.
Eck Márton: A csoportbontás mindig gond volt a hely hiány miatt? Nem lesz ez gond, ha ez
a csoport beindul.
dr. Karácsonyiné: A csoportbontásokat nyolc évre kell előre gondolni. Nagy létszám
ingásaink vannak. Csökken, úgy, hogy elindultunk 26 fővel, átlag 24 fő az osztálylétszám, a
külföldi munkavállalás miatt elviszik a gyerekeket. Elsőben maximális létszámmal kell
indulnunk. Nyolc évre nem futattuk még végig a csoportbontásokat előre.
Eck Márton: A későbbiek folyamán is meg tudjátok oldani a csoportbontásokat?
dr. Karácsonyiné: Nyolc évre nem tudjuk előre.
Eck Márton: Örülök a kezdeményezésnek, támogatom az elképzelést.
Grúber: Felmerült az is, hogy jót akarunk, de tekintettel a gazdasági helyzetre nincsenek
információink Húsz oroszlányi gyereket nem küldhetünk el, ha megtarthatnánk az iskolánkat,
de ennek a plusz költsége miatt nem leszünk képesek bevállalni az önkormányzati
fenntartását. Mindennek van egy társadalompolitikai és egy gazdasági oldala.
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Hartman: Az osztálybontásokat hosszútávon nem tudjuk megoldani, nekem ez a
véleményem. A kecskédi gyerekek jövőjét kell figyelnünk.
dr. Karácsonyiné: A törvény azért maximálja a létszámokat, hogy hatékony maradjon az
oktatás. Ezért nem engednek 20% fölötti eltérést, külön engedéllyel sem.
Antalné: A költségvetés tárgyalásának az első fordulójában elfogadhatjuk az iskola és az
óvoda költségvetését, az önkormányzati támogatását, azért, hogy az Intézményfenntartói
Társulás tudjon tervezni. De ehhez nem kell dönteni az iskolai létszám-csoport bővítésről.
Hartman: Nem kell erről döntenünk ma.
Grúber: Párhuzamos osztály előterjesztéshez van-e még javaslat? Nincs. Ne hozzunk ma
erről döntést, kézfelemeléssel jelezze, aki ezzel egyetért. Egyhangú döntés született. Február
13-án döntenünk kell róla.

4. napirend:

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása

Eck Ferenc: Mi az oka annak, hogy két fordulóban tárgyaljuk meg a költségvetést?
Antalné: Az SZMSZ szerint két fordulóban kell tárgyalnunk.
Grúber: Javasolom, hogy a két intézménnyel kezdjünk.
Általános Iskola költségvetése
Csapucha: Pénzügyi Bizottság ülésén a következő észrevételek merültek fel: nincs benne az
informatikai normatíva 2 x 158 ezer Ft . Rezsi költségekkel kapcsolatos kiadásokat átnézik,
valószínű csökkeni fognak. Sajnos nagy az iskola gázdíj kiadása. Régi szárnyban az emeleten
a fűtés nem megoldott, 18 fokban kezdenek a gyerekek reggelente. Sajnos az iskola felújítási
pályázatunk nem nyert, ezzel foglalkozni kell. A béreket a Közalkalmazotti tábla alapján
állították össze. A cafetéria is be lett tervezve. Reálértéken kevesebb lesz, összegszerűen is
nagyobb a teher a kifizetéseken.
Tornaterem parkettája katasztrofális állapotban van, foglalkozni kell vele. Karbantartási
keretét jól használta fel az iskola, az idén is tervezni kell rá..
Antalné: 316 ezer forint az informatikai normatíva, amit be kell tervezni. A gázenergia 3 .450
eft, a villamos energia 1.252 eft, az egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás informatika
125 ezer forint lesz. Az ÁFA 2.514 eft-ra módosul. A felhalmozási kiadásokhoz kell tervez
még az informatikai normatíva másik felét eszközbeszerzésre 125.000,-Ft + 34.000,-Ft áfa.
Eck Ferenc: 24 és fél milliót tettünk hozzá az iskolához tavaly.
dr. Karácsonyiné: Tornaterem felújításra írnak ki pályázatot, oda kellene rá figyelni.
Eck Ferenc: Az óvoda kap tagintézményi támogatást az iskola meg nem. Ez eléggé vicces,
miért van ez így?
Antalné: Azért mert nem vagyunk erre jogosultak. Nyolc osztályos az iskola, csak hat
osztályosok kaphatnak.
Hartman: A dolgozók ugyanolyan juttatásokat kapjanak az intézményekben egységesen.
Grúber: Az igazgató asszonytól kérdezi Az általános iskola szakos ellátottságáról tud-e
valami biztatót mondani?
dr. Karácsonyiné: Azt gondoltam, hogy majd a társulásban ez megoldódik utazó tanárokkal,
de sajnos nem működik. Óraadókban fogok gondolkodni, ha az önkormányzat ezt kiadja
nekem feladatba.
Grúber: Nem kell kiadnunk feladatba, mert ez neked kötelességed. Ha bírságolni fognak, azt
az önkormányzatnak kell kifizetnie majd.
Eck Ferenc: Ennek a megoldása az ÁMK vezetőjének a feladata és a felelőssége. Nagyon
egyszerűen órarenddel meg lehet oldani. Semmiféle bírság áthárítást nem vagyok hajlandó
elfogadni, egyébként is mindent a saját iskolánk csinál meg.
Grúber: Ha nincs több kérdés, folytassuk a Napközi Otthonos Óvoda költségvetésével
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Napközi Otthonos Óvoda költségvetése
Csapucha: Nőtt a létszám, így nőtt a normatíva összege is. Ennek nagyon örülünk. A parketta
azonban itt is gond, foglalkoznunk kell vele.
Eck Ferenc: Az újonnan bejött tagintézményi támogatás is csökkentette az önkormányzati
támogatás összegét. Teljesen korrekt az óvodának a költségvetése..
Grúber: Ha nincs további kérdés, vélemény, javaslat, szavazásra bocsátom a kérdést. Aki
egyetért az iskola, valamint az óvoda költségvetésével és elfogadja az intézmények
támogatására tervezett összeget 2012 évre kézfelemeléssel jelezze.
Egyhangú döntéssel a kiegészítésekkel testület elfogadja az iskola költségvetését.
4/2012. I.25. KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő testülete a BDKSZ Kistérségi Általános
Művelődési Központ (ÁMK) kecskédi intézményegységeinek 2012.évi költségvetését az
alábbiak szerint elfogadja és a BDKSZ Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak
elfogadásra javasolja:
1. Kecskédi általános Iskola
Bevétel: 85.499.000,-Ft
Kiadás: 85.499.000,-Ft
Önkormányzati támogatás: 26.672,-Ft
Ebből : oktatás: 22.453.000,-Ft
étkezés: 4.219.000,-Ft
2. Kecskédi Napközi Otthonos Óvoda
Bevétel: 44.210.000,-Ft
Kiadás: 44.210.000,-Ft
Önkormányzati támogatás: 11.688.000,-Ft
Ebből: nevelés: 7.814.000,-Ft
Étkezés: 3.874.000,-Ft
Határidő: közlésre Bokod (gesztor) Önkormányzatnak 2012. január 30.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Geracsekné: Szeretnék köszönetet mondani a szervezőknek a magam és a gyerekek, szülők
nevében a bál bevételének átengedéséért az óvoda javára.
Grúber : Köszönöm az intézményvezetők megjelenését. Rövid szünetet tartunk.
Az ülés 19 órakor folytatódott.
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Grúber: folytassuk a szakfeladatokkal
Közfoglalkoztatás
Csapucha: Nem volt észrevétele a Pénzügyi Bizottságnak.
Antalné: Beterveztünk rövid távú foglalkoztatást, az anyag kiküldése után már módosult
a közfoglalkoztatás ebben az évben csak hat órás, hosszú távú foglalkoztatás lesz.
Grúber: Van-e kérdés? Nincs. Aki egyetért, kézfeleméssel jelezze. Egyhangú döntéssel
elfogadta a testület.
Zöldfelület kezelés
Csapucha: Felmerült hogy egy plusz főt alkalmazhatna az önkormányzat.
Eck Ferenc: 5-ös pontban Állományba nem tartozók juttatása csak Kétszázezer forint lett
betervezve.
Antalné: Kevesebbet használtunk fel tavaly. Ezért kevesebbet terveztünk.
Tomayer Béla: a plusz egy fő alkalmazásáról ma még ne döntsünk, egyéként a tervezet
elfogadható.
Grúber: Van-e kérdés? Nincs. Egy fő alkalmazásáról beszélünk még. Aki a többivel
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú döntéssel a testület elfogadta.
Szociális étkeztetés.
Csapucha: Nem volt észrevétel.
Grúber: Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú döntéssel a testület
elfogadta.
Védőnői szolgálat
Csapucha: Észrevétel nem volt. Elfogadásra javasoljuk.
Grúber: Kérem, aki egyetért, kézfeleméssel jelezze. Egyhangú döntéssel a testület
elfogadta.
Önkormányzati jogalkotás
Csapucha: Nem volt észrevétel, a néhány ezer forint különbség az ÁFÁ-ból adódik
Grúber: Ha nincs kérdés, észrevétel, kérem, aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
Egyhangú döntéssel a testület elfogadta.
Polgármesteri Hivatal
Csapucha: Bérek a besorolás változások miatt változtak, a cafetéria bruttó Kétszázezer
forintban van megállapítva, de ez itt az alsó határon van,
Igényként merült fel egy számítógép vásárlása, ami l50 ezer ft. Számítógép karbantartást
ki végzi, mennyi a havi díja? Azt a választ kaptuk, hogy 18 ezer forint / hó. Honlap
karbantartást is ő végzi. Polgármester bérére visszatérünk a következő ülésen.
Grúber: Van-e kérdés? Nincs. Hagyjuk nyitva az egészet.
Önkormányzati bevételek.
Csapucha: Észrevétel nem volt. Tartalékokat a jövőben is a Takarékszövetkezetnél
fogjuk tartani. Számszaki részhez nem volt észrevétel.
Hartman: Iparűzési adó bevétel mitől fog emelkedni?
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Antalné: a teljesítést vettük alapul, több adó folyt be 2011-ben , az adóalanyok száma nem
változott
Grúber: Van- e még kérdés? Nincs.
Önkormányzati Kiadások:
Eck Ferenc: Normatíva alakulásáról kérdezett
Antalné: A kiadott táblázatban részletezve van. A lakosság szerint leosztott normatíva az
előző évihez képest 2.594 eft-tal emelkedett. Szja-ból megillető 8% csökkent 5.136 eft-tal
Jövedelem differenciálásra kapott támogatás 1.871 eft-tal növekedett. Pénzbeli szociális
kiadásokat csökkentetten kaptuk a tavalyihoz képest 4.975 eft-tal Összességében. 5.631 eft-tal
kevesebb a normatív támogatás az előző évihez képest.
Csapucha: Út korszerűsítés- Kossuth utcát sikerült-e bevonni gyűjtőút kategóriába? Azt a
tájékoztatást kaptuk, hogy sajnos nem. Járda felújítás legyen külön nevesítve és prioritást
élvezzen ebben az évben. Tó utca felújítása: engedélyes terveink vannak.
Kossuth utca felújításának az engedélyezetett tervei 2013-ban lejárnak, ezért mindenképen
kezdeni kell valamit
Hartman: Parketta felújítást az iskolában egyáltalán nem újítanám fel. Nem szabad most
pénzt invesztálni ebbe. Szociális étkeztetés mitől emelkedik meg?
Horváthné: Tavaly csak négy ember kapott szociális étkezést, ebben az évben 12-en lettek.
Eck Ferenc: Kossuth utca felújításának van e költségvetése vagy be lehetne-e áraztatni?
Antalné: tervezői költségvetés van, de az már régi. Egy kivitelezői árajánlatot kell kérni, az
ad valós összeget.
Hartman : Posta melletti tájház elbontása után közpark kialakítása. Tegyük át általános
tartalék keretbe.
Grúber: Egyetértés van ezzel ? Aki egyetért kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú döntéssel a
testület elfogadta a javaslatot.
Eck Márton: Buszmegálló terület rendezése hol tart?
Grúber: Korábban azt az ígéretet kaptuk a Földhivataltól, hogy államigazgatási eljárás
keretében fog megtörténni a terület rendezése. Ez már több éve nem realizálódott és nem is
látok rá esélyt. A költségvetésbe betervezett összegből saját erőből el kell készíttetni a terület
rendezését.
Tomayer Béla: Malom-árok rendezése
Csapucha: Jogi rendezésről van szó. Erre van ez az összeg betervezve.
Antalné: Földhivatali nyilvántartásban ez a Malom-árok nincs benne. Jogilag rendezni kell.
Nem árok kotrásra van az előirányzat tervezve.
Csapucha: Méltányossági lakásfenntartási támogatás 2012-től megszűnt. Az erre tervezett
420 ezer Fttal javasoljuk megemelni a normatív lakástámogatás előirányzatát , így az 460 ezer
ft lesz.. Idősek Napja emelni kéne az összegét Százezer forinttal. 700 ezter forintra. HPV
oltásra továbbra is biztosítsuk az összeget 500 ezer forintot javasolnak.
Eck Ferenc: Segélyezési rendeletünkön gondolkodni kellene, nagy igény lesz a gazdasági
helyzet miatt rá. Járda javítás : az Óvoda utcai járdánál. Műszaki bizottságnak össze kellene
ülni a dilatációs repedés miatt.Tó utcánál folyóka balesetveszélyes. A Friciék és a Szilárdék
között.
Csapucha: Házi orvos és fogorvos támogatása még változhat. Művelődési Ház
önkormányzati támogatása is maradjon, tárgyaljunk. Energia megtakarítás összegével
csökkenteni kéne a támogatást.
Falunap: összegét emeljük 750 ezer Ft-ra,. Helyi újságot emeljük 1.200 eft-ra
Testvérkapcsolatok kiadását emelni kell 500 ezer ft-ra. Alma vásárlás iskola, óvoda részére
emeljük az összegét 50 ezer forinttal. A szüreti felvonulásra tervezett összeget 750 eft-ra
csökkentsük.
Hartman: Művelődési Ház üzemeltetését végző cég szerződését megszüntettük. Helyi újság
többe fog kerülni, de megegyezés kérdése a Művelődési Ház új üzemeltetőjével.
A lakosság tájékoztatása miatt ezzel a kérdéssel foglalkozni kell.
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Csapucha: Helyi újsággal kapcsolatos teendők nem voltak benne a szerződésben?
Antalné: De, igen.
Grúber: Műemléki híd felújítása, felmérése. Tomayer Béla vállalta szakértő statikus
megkeresését.
Tomayer Béla: Igen, Harmincezer forint körül adott ajánlatot.
Eck Ferenc: Én is kerestem , hídépítő mérnök és statikus is, ha baj van azonnal látja.
Grúber: Kérdezzük meg, hogy bruttó vagy nettó, testületi döntés nélkül megbízzuk a jobb
ajánlatot adót.
Eck Ferenc: Van még több hidunk. Meg lehetne nézetni mindet.
Grúber: Állami hidak vannak. Ami a mienk, nem híd, hanem áteresz.
Eck Ferenc: Sportépület felújítását szeretnénk kezdeményezni.
Grúber: Körvonalazódott a jövő évi költségvetés Ha nincs több kérdés, észrevétel lezárhatjuk
ezt a napirendi pontot. A második fordulóban februári ülésünkön folytatjuk.
5. napirend Egyebek


Guttmann Alfrédni lakbérrel kapcsolatos kérelme

Grúber: Guttmann Alfréd özvegye intézett levelet az önkormányzati lakással kapcsolatban.
A férje halála után a testvéréhez költözött. Most vásároltak szenet 98.490 Ft-ért. Az ottmaradt
szén árának a fejében szeretné a lakást tárolásra használni még egy kis ideig. A fenntartási
kiadásokat fizeti addig is. Villanyt, vizet. A kisebbségi önkormányzat miatt egyébként is
fűteni kell az épületet. A használat idejét nem jelezte.
Aki egyetért a kérés teljesítésével, kérem kézfelemeléssel jelezni. Egyhangú döntés született,
lakbérfizetéstől 2012. június 30-ig. eltekint az önkormányzat, és addig használhatja a lakást.
5/2012. I.25. KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő testülete hozzájárul ahhoz, hogy Guttmann
Alfrédné a Vasút u. 2.sz. alatti lakásban ingóságait 2012. június 30-ig tárolja és a
megvásárolt szén ellentételezéseként a lakbár fizetésétől eltekint.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Grúber Zoltán polgármester

6. napirend:



Kérdés, interpelláció önkormányzati ügyben

Csapucha: Kultúrház garanciális munkálataival mi újság?
Grúber: Februárban a műszaki bizottság elnökével és a kivitelezővel
végigmegyünk.

Grúber: Több kérdés nincs? Nincs. A nyilvános ülést 21 óra 05 perckor bezárom.
Zárt ülést rendelek el.

Kmf.

Antalné Zabányi Júlia
jegyző

Grúber Zoltán
polgármester

9

