Kecskéd Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
2852. Kecskéd, Vasút u. 105.
Jegyzőkönyv
Készült 2012. február 28.-án
7 óra 30 perctől megtartott rendkívüli
képviselő-testületi ülésen

Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint
Hivatalból jelen vannak:
Antalné Zabányi Júlia jegyző
Jegyzőkönyvvezető: Suhai Judit igazgatási előadó
Grúber Zoltán polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat.
Határozatképes a testület, hét települési képviselőből hét képviselő van jelen.
Meghívót a képviselő-testületi tagok előzetesen írásban megkapták. A polgármester ezután
javaslatot tett a napirendi pontokra, javasolta az „ Egyéb” napirendi pont felvételét.
A napirendi pontokra tett javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta.
1. napirend: Az önkormányzat 5/2012(II.23./ sz. költségvetési rendeletének módosítása
Grúber Zoltán: Az előterjesztést előzetesen írásban mindenki megkapta. Van-e ezzel
kapcsolatban kérdés vagy észrevétel?
Eck Ferenc: Iparűzési adó teljesítésében jelentős eltérés van. Helyi adó bevételt jóval
alacsonyabb összeggel terveztük, pedig a tavalyi teljesítést vettük alapul. Ehhez képest
jelentősen alul van tervezve.
Antalné: Első félév végén fogjuk módosítani, mert ezek egyszeri befizetések. Nem lehet
tudni előre, hogy ténylegesen mennyi teljesül.
Grúber Fordítva sokkal rosszabb lenne. Módosítani fogjuk év közben.
Van-e még valakinek kérdése, észrevétele. Nincs. Kérem, aki az előterjesztést elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
Hét egyhangú igen szavazattal a testület elfogadta az Önkormányzat 5/2011./II.23./ sz. 2011.
évi költségvetési rendelet módosításáról szóló 6/2012./II.28.,/sz. rendeletet
2. napirend Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 3/2009(III.25.) sz. rendelet módosítása
Grúber: Az előterjesztést minden képviselő-testületi tag előzetesen írásban megkapta. Van-e
valakinek kérdése?
Tomayer: Kötelező ezt a vagyont kiemelt jelentőségűként kezelni vagy más oka van ennek a
minősítésnek?
Antalné: Törvény írja elő, hogy a helyi önkormányzat a rendelete alapján
forgalomképtelennek minősülő vagyonából – a törvény hatályba lépését követő 60 napon
belül – rendeletben köteles megjelölni azokat a tulajdonában álló vagyonelemeket, amelyeket
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az 5.§ (4) bekezdés szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti
vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minősít.
Megjelöli, hogy mi az, ami kiemelt jelentőségűnek minősül.2008-ban a testület a tavat jelölte
meg forgalomképtelen vagyonelemként.
Tomayer: Úgy érzem, hogy ezzel lehetőséget adunk arra, hogy bármikor bárki rátehesse a
kezét.
Grúber: A törvénynek pont az a célja, hogy védelmet adjon ezeknek a vagyonoknak.
Ez egy kategória, egy minősítés.
Antalné: Egy vagyon van, a nemzeti vagyon. Van a forgalomképtelen, a korlátozottan
forgalomképes és a forgalomképes törzsvagyon.
Hartman: Jobban járunk, ha kivesszük innen a forgalomképtelenből és áttesszük
forgalomképesbe.
Grúber: A tavat most fedezetként sem lehet felajánlani egy esetleges kölcsönügyletként sem.
Amiket az önkormányzat kötelező feladat elvégzésére használ, iskola, orvosi rendelő stb.
azok a korlátozottan forgalomképtelennek minősülő vagyonelemek közé tartoznak.
Hartman. Öngólt rúgunk, ha így döntünk, mert egy tóra fel tudunk venni hitelt, útra nem.
Eck Márton: Egy hitelre beáldozzuk a tavat?
Csapucha: Ha nem forgalomképes vagyon, jobban védjük.
Hartman: Honnan tudod, hogy, öt év múlva útépítésre vennél fel hitelt, fel tudod ajánlani
fedezetként. Ez nem azt jelenti, hogy el akarod adni. Onnantól kezdve, hogy bele van
foglalva, hogy nemzetgazdasági szempontból kiemelt, már nem kezdhetünk vele semmit.
Antalné: Ismerteti a forgalomképes, és a korlátozottan forgalom képes fogalmakat.
Megtehetjük azt, hogy kivesszük a forgalomképtelen vagyoni körből.
Grúber: Ismerteti a rendelet tervezetet, ezzel szemben az a javaslat, hogy az eredeti
előterjesztést nem fogadja el a képviselő-testület, a tavat, mint vagyontárgyat korlátozottan
forgalomképes vagyontárgynak minősíti át.
Hat igen és egy tartózkodással a képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat vagyonáról
és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 3/2009.(III.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2012.(II.28.) sz. rendeletet
3. napirend:


Egyebek

Jótékonysági Sportbál támogatása

Grúber Zoltán: Jótékonysági esteket a képviselő-testület mindig támogatni szokta.
Azt kérem, hogy a jótékonysági sportbált is a képviselő-testület Ötvenezer forinttal
támogassa.
Aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Hat igen és egy tartózkodással a képviselő-testület a következő döntést hozta:
22/2012. (II.28.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Sportegyesület
szervezésében megtartandó Jótékonysági Bál bevételeit Ötvenezer forinttal támogatja a
tartalékkeret terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
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Azt kérném még, hogy támogatói jegyeket vegyetek.


Vagyontárgy ( íróasztal) megvásárlása.

Grúber: A Polgármesteri Hivatal tulajdonát képezi egy régi, használaton kívüli íróasztal,
amit szeretnék megvásárolni. Más vevő nem jelentkezett rá, kint van a tárolóban. Tönkre
megy. Én nem vehetek részt az eljárásban, hivatali beosztásomnál fogva.
Megkérem az alpolgármester urat, hogy a jegyző asszonnyal közösen a képviselő-testület
szabjon meg egy árat, amin megvásárolhatom az asztalt. A többi íróasztal is megvásárolható,
ami kint van a tárolóban.
A testületi ülést 8 órakor bezárom.

Kmf.

Antalné Zabányi Júlia
jegyző

Grúber Zoltán
polgármester

