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Jegyzőkönyv 

Készült 2012.február .22.-én 16 órától megtartott  

rendkívüli Képviselő-testületi ülésen 

 

 

Jelen van:  Mellékelt jelenléti ív szerint  

 

Grúber Zoltán polgármester köszönti a megjelent Képviselő-testületi tagokat.  

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

van jelen. Két képviselő késést jelzett. A polgármester ismertette a napirendi pontokat. A 

napirendi pontokra tett javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta. Ezután rátért azok 

megtárgyalására. 

 

1. napirend:  Az önkormányzat 2012 évi költségvetési rendeletének elfogadása 

 

Grúber: Két alkalommal is részletesen megtárgyalta a testület. Vannak változások, a 

költségvetési táblákat most már végleges formában látjuk. Van-e kérdése valakinek? Nincs. 

Kérem, aki elfogadja a település 2012 évi költségvetését, kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítom, hogy öt egyhangú igen szavazattal a testület elfogadta  

Az önkormányzat 1/ 2012./II.22./ sz. költségvetési rendeletét. 

 

 

2. napirend:   A települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és  

                ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról és       

                díjfizetésről szóló 16/2002/XII.12./ számú rendeletet módosító      

                15/2011./XII.14./ számú rendelet  módosítása 

 

Grúber: A testület tagjai az előterjesztést előzetesen írásban kézhez kapták. Van-e kérdés? 

Megadom a szót jegyző asszonynak. 

Antalné: A hulladékgazdálkodásról szóló törvényt módosították, nem lehet magasabb a 2012. 

évi díj, mint a 2011 évi díj. Ezért módosítani kell a rendeletünket. 

Grúber: Aki egyetért , kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

Öt igen szavazattal a testület elfogadta  A települési szilárd hulladék összegyűjtésére, 

elszállítására és  ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról és  

díjfizetésről szóló 16/2002/XII.12./ számú rendeletet módosító 15/2011./XII.14./ számú 

rendeletet  módosító 2/ 2012./II.22./ sz. rendeletét. 

 

 

3. napirend:    Szennyvízdíj megállapításáról szóló 11/2000./XII.20./ÖR.sz. és az azt 

      módosító 14/2001/XII.14./számú rendeletének hatályon kívül helyezése 

 

Antalné: Nem lesz az önkormányzatnak ár megállapító jogosultsága a szennyvízdíj 

vonatkozásában. Ezért hatályon kívül kell helyeznünk a szennyvíz díj megállapítását 

szabályozó rendeletünket. 
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16 óra 25 perckor Eck Ferenc Zsolt képviselő megérkezett. A jelenlévők száma hat fő. 

 

Grúber: Tehát az ármegállapító jogkörünket elvette az állam. 

Csapucha: Emelhetünk-e árat, ha visszavonjuk azt a rendeletünket? 

Antalné: Nem.  

Eck Ferenc: Teljesen mindegy, hogy milyen díjat vesz alapul az OSZ Rt., mert a díj 

2012. évre vonatkozik. 

Grúber: Nincsen jelentősége, mert megszűnt az önkormányzat ármegállapító lehetősége. 

 

16 óra 30 perckor Wittmann Csaba képviselő megérkezett. A jelenlévők száma hét fő. 

 

Csapucha: Vissza kell vonnunk ha 2012-ben nem tudunk beleszólni, mert az állam 

szabályozza. 

Hartman: Hol szabályozza a törvény? 

Antalné: felolvassa a tv.-t. 

Csapucha: Kedvezőtlenebb a szolgáltatónak, mint amit mi elfogadtunk.  

Hartman: A lakosságnak kiment egy levél, hogy mennyi lesz a szennyvízdíj, azt most 

módosítani kell. Senki nem fogja tudni, hogy mennyit kell fizetnie és mikortól. 

Csapucha: A Szolgáltató korrekt tájékoztatást adjon a lakosságnak, hogy mennyit kell 

fizetnie. 

Grúber: Aki elfogadja az előterjesztést, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

 

Hét igen szavazattal  a képviselő-testület a Szennyvízdíj megállapításáról szóló 

11/2000./XII.20./ÖR.sz. és az azt módosító 14/2001/XII.14./számú rendeletet  hatályon kívül 

helyező 3/ 2012./II.22./ sz. rendeletet  elfogadta. 

 

4. napirend: Helyi adó rendelet kiegészítése törvényességi felhívás alapján 

 

Grúber: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés? Nincs. Aki egyetért az 

előterjesztéssel, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Hét egyhangú igen döntéssel a képviselő-

testület a következő döntést hozta: 

 

17/2012./II.22./ KT.sz.határozat 

 

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testület  a KEM-i Kormányhivatal Törvényességi 

Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály törvényességi felhívását az Önkormányzat 

10/2000.(XI.29.) sz. Helyi adó rendeletére vonatkozóan tudomásul veszi és gondoskodik a 

törvényes állapot helyre állításáról 

 

Határidő: 2012.március 10. 

Felelős:    Grúber Zoltán polgármester 

 

A képviselő-testület hét egyhangú igen szavazattal a  Helyi adókról szóló 

10/2000./XI.29.)ÖR. sz. rendeletet módosító  4/2012./II.22./sz. rendeletet elfogadta 

 

5. napirend  A  4/1997. (IV.l4.) sz. helyi szociális rendelet módosítása 

 

Grúber: Előterjesztést mindenki előzetesen írásban megkapta. Van-e kérdés, észrevétel, 

javaslat? Aki elfogadja a rendelet módosítást, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

 

A képviselő-testület hét egyhangú igen szavazattal  elfogadta a Szociális igazgatásról és 

szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/1997. (IV.l4.) sz. önkormányzati rendeletet 

módosító 5/2012./II.22./sz. rendeletet. 
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6. napirend  Művelődési Ház üzemeltetőjéről döntés 

 

Grúber: Legutóbbi képviselő-testületi ülésen erről már beszéltünk.  

Csapucha: Szeretnék ezzel kapcsolatban tájékoztatást kapni, mert az előző ülésen nem 

vettem részt. 

Grúber: Tájékoztatja a képviselő urat az előző ülésen elhangzottakról. 

Ma eldöntjük, hogy a Molnár Ferencet megválasszuk-e  erre a megbízatásra, igaz, hogy 

pályázatot csak Ő nyújtott be. Következő menetben ha a Megállapodás tartalmában sikerül 

megegyeznünk, akkor április 1-től ő lesz a Művelődési Ház vezetője. 

Csapucha: Köszönöm szépen a tájékoztatást.  

Grúber: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Nincs további kérdés. 

Aki egyetért azzal hogy Molnár Ferenc pályázatát fogadjuk a Művelődési Ház üzemeltetésére, 

kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

Öt igen két tartózkodással a képviselő-testület úgy döntött, hogy Molnár Ferenc pályázatát 

fogadja el a Művelődési Ház üzemeltetésére. 

 

18/2012. (II.22.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Kecskédi 

Művelődési Ház üzemeltetésére kiírt pályázaton Molnár Ferenc pályázatát hirdeti ki 

győztesnek.  A feladat ellátásra vonatkozó szerződés kezdete: 2012.április 1. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Grúber Zoltán polgármester 

 

 

7. napirend:    Egyebek. 

 

Grúber: Az Egyebek napirendi pontban a benyújtott gyógyszertámogatás iránti kérelmek 

megtárgyalására kerül sor, ezért zárt ülést rendelek el. 

 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 

 

 

Az ülést 17 óra 17 perckor bezárom. 

 

 

 Kmf. 

 

 

 

Antalné Zabányi Júlia                                                                                    Grúber Zoltán 

             jegyző  polgármester 


