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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 öt fő 

van jelen. A polgármester a napirendi pontok kiegészítésére tett javaslatot. Wittmann Csaba 

képviselő távolmaradást jelzett, Eck Ferenc Zsolt képviselő kését jelzett. 

Tisztelettel köszöntöm Orbán Vincéné kecskédi lakost. Az első napirendi pontot a vendégek 

távozása utáni napirend tárgyalásra kérem áttenni. Egyebek napirendi pontban zárt ülésen 

gyógyszertámogatás iránti kérelmeket bírálja el a testület. 

A napirendi pontokra tett javaslattal mindenki egyetértett. 

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

megtárgyalására. 

 

 

 1. napirend:      Háziorvos  tájékoztatója  a 2011 évi  egészségügyi ellátásról,   

                            elszámolás a 2011. évi önkormányzati támogatással. 

 

Grúber: Képviselő-testület tagjai a beszámolót és az elszámolást előzetesen megkapták. 

Megkérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel? Nincs. Megadom a szót dr. Tutervai Istvánnak. 

dr. Tutervai. Köszönöm a szót. Két nővérrel, nem eggyel, alaposabb ellátást tudunk 

biztosítani. Járványügyi problémával nem találkoztunk. Influenza elleni oltással kapcsolatban 

annyit tudok elmondani, hogy egy kicsit megtorpant a kedv, a szigorítások miatt, de már újra 

igénybe veszik az oltást. Tavalyi esetszóródásoknak megfelelünk. Ennyit szerettem volna.  

Grúber: Köszönöm. Van-e kérdés az anyaggal kapcsolatban? 

Eck Márton: Elektroszmog káros a szervezetre, ez rákos betegedést okozhat. Erről tud-e 

valamit mondani. 20ezer voltos vezeték megy keresztül a Fő utcán és a Rákóczi utcán is. 

dr. Tutervai: Nagyobb sugarú körben fejtik ki a hatásukat, mint  a háztartási készülékek, csak 

az elektromos szakemberek tudják megmondani a hatását. 

Hartman: Pesszimizmus is áthatja a beszámolót. Innen ezt nem tudjuk megoldani, az egész 

ország egészségügyi problémáját . Nagyon pozitív a két nővér alkalmazása, tényleg nagyon 

gyorsítja a rendelést, recept felírás. Gratulálok a doktor úrnak ehhez a z anyaghoz, és azt 

kívánom hogy hasonló lelkesedéssel lássa el a munkáját a továbbiakban is. 

Tomayer: Milyen tapasztalatai vannak a rehabilitációs felülvizsgálatok eredményeivel 

kapcsolatban? 

dr. Tutervai: Először munkahelyeket kellene kialakítani ahhoz, hogy rehabilitálható 

embereket lehessen alkalmazni. Szigorítás van az állapot megítélésében.  

Grúber: A gazdaságnak meg kell még ehhez erősödnie. 
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Grúber: A vitát lezárom. Korábbi évekhez hasonlóan kielégítő és részletes beszámolót 

kaphattunk megint. Prevenció nagyon jól működik a településen. Rengeteg energiával jár Az 

éves forgalom három éve ilyen magas. Életkoros bontásból jól látható, hogy idősödik a 

település. Iskolaorvosi szempontból sajnálom, hogy nincs itt a Sportegyesület elnöke 

képviselőként. A prevenció szempontjából nagyon hasznos a rendszeres sporttevékenység.  

Rendelési idő rugalmasságát nagyon jónak tartom és elismerésem érte. 

A mellékletekben látható, hogy nem öröm, hogy ennyi rákos beteg van, de betegek is sokszor 

tehetnek arról, hogy nem tesznek meg mindent a gyógyulásért. Magas színvonalon és teljes 

erőbedobással történik a praxis ellátása.  

Szakmai beszámolóval aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Öt igen szavazattal a 

képviselő-testület elfogadta a szakmai beszámolót. 

 

26/2012.(III.28.)KT.sz. határozat 

 

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Tutervai István háziorvos  

tájékoztatóját a 2011. évi egészségügyi ellátásról elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Grúber Zoltán polgármester 

 

 

Csapucha: Pénzügyi Bizottság  elfogadásra javasolja a pénzügyi beszámolót, elszámolást. 

Grúber: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Nincs. Aki elfogadja, kérem kéz-

felemeléssel jelezze. Öt igen szavazattal a képviselő-testület egyhangú döntéssel elfogadta. 

 

27/2012.(III.28.)KT.sz. határozat 

 

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Tutervai István háziorvos  

elszámolását a 2011. évre vonatkozó önkormányzati támogatással elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Grúber Zoltán polgármester 

 

 

2. napirend:      Fogorvos   tájékoztatója  a 2011 évi  egészségügyi ellátásról,   

                           elszámolás a 2011. évi önkormányzati támogatással. 

 

 

Grúber Zoltán:  Fogorvosi beszámoló következik. Megkérdezem dr. Tutervainé dr. Farkas 

Emíliát, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? 

dr. Farkas Emília: Pénzügyi finanszírozás szerint kevesebb beteget tudunk ellátni. Új 

betegeket nem tudunk fogadni, ÁNTSZ-től kell engedélyt kérnünk a rendelési idő 

módosításához. Az OEP-pel nincsenek összhangban.  

Nem tudunk több beteget lejelenteni, csak annyit, amennyit finanszíroznak, nem annyit, 

amennyit ténylegesen ellátunk. Várom a javaslatokat, arra, hogy a betegek mindennap el 

tudjanak érni bennünket, mert így csak üzenetrögzítő van bekapcsolva. 

Hartman: Nem sok jóval kecsegtet a doktornő, amikor a heti harminc óra 17 órára csökken. 

Az a feladatunk, hogy ez a rendelési idő és finanszírozás a község fogorvosánál maradjon. 

Heti 20-21 óra kvóta beállást javaslok. A bevételt csökkenés miatt. 

dr,. Farkas Emília: Az Egészségpénztár felé csak l7 órás tudunk lejelenteni.  
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dr. Tutervai: Az óraszámokkal nem tudunk variálni.  

Hartman: Az önkormányzat hozzájárul a működéshez. Ha az önkormányzat továbbra is nyújt 

támogatást, növelni kéne a rendelési időt. Hiszen a falu lakossága elvárja a szolgáltatást. 

dr. Farkas: Az önkormányzati támogatás elmegy a rendelő fenntartására. Nem tudom a 

betegek ellátását támogatni. 

Hartman: Mi a javaslat? 

Tomayer: Heti 3 alkalom. Elegendő a betegek folyamatos ellátására? 

dr. Farkas: Ezt  ki kellene próbálni. 

Grúber: Van-e még kérdés? Tizenhét órában hetente működne a praxis hetente három 

alkalommal hat-hat és öt órában. A jelenlegi önkormányzati összeggel tudna-e működni a 

praxis.? Meglátjuk, hogy mekkora torlódás lesz, és akkor csak kecskédieket lehet ellátni a 

rendelőben a csökkentett rendelési időben. 

dr. Farkas: Igen.  

Grúber: Módosítsuk a közöttünk fennálló szerződést, tizenhét óra, csak kecskédieknek, az 

eddigi önkormányzati támogatás összegével azonosan. 

Csapucha: 17 órás rendelési idő problémát fog okozni, szimpatikus az alpolgármester úr által 

javasolt 20 óra rendelési idő. 

Tavaly 30 órát rendelt, idén csak kecskédit fogad, nem maradhat kecskédi lakos ellátatlanul, 

ha torlódás lesz, azonnal újra le kell ülnünk, és újra kell tárgyalnunk.  

Grúber: Jogos az aggodalom, a helybeliek zúgolódni fognak .  

dr. Farkas: A fogorvosok  munkaideje napi hat óra, 3X6 az 18 óra lenne. Valamiféle 

munkarendet tartani kell.  

 

18 óra 18 perckor Eck Ferenc Zsolt képviselő megérkezett. Jelenlévők száma hat fő. 

 

Grúber: Van-e még kérdés? Nincs. Aki egyetért kézfelemeléssel jelezze. Hat igen szavazattal 

a képviselő-testület elfogadta a szakmai beszámolót. 

 

 

28/2012.(III.28.)KT.sz. határozat 

 

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Tutervané dr Farkas Emilia  fogorvos  

tájékoztatóját a 2011. évi egészségügyi ellátásról elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Grúber Zoltán polgármester 

 

 

Csapucha: Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az önkormányzati támogatással történt 

elszámolást.  

Grúber: Aki elfogadja a fogorvos pénzügyi elszámolását, kérem, kézfelemeléssel jelezze.6 

igen szavazattal a képviselő-testület a következő döntést hozta. 

 

 

29/2012. (III.28.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dr Tutervainé dr. Farkas Emilia 

fogorvos a 2011 évre vonatkozó önkormányzati támogatással való elszámolását elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Grúber Zoltán polgármester 
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3. napirend     Védőnő beszámolója a 2011 évi feladatellátásról 

  

Grúber: Kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.? 

Szücsné: Nem kívánok, de ha valakinek kérdése van szívesen válaszolok.  

Grúber: Egyértelmű a beszámoló, színvonalas, bőséges és mindenre kiterjedő beszámolót 

kaphattak a képviselő-testület tagjai. Ha senkinek nincs kérdése, kérem kézfelemeléssel 

jelezze, aki elfogadja a beszámolót. Hat igen szavazattal a képviselő-testület a következő 

döntést hozta. 

 

30/2012.(III.28.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnő 2011 évi munkavégzésére 

vonatkozó beszámolóját elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Grúber Zoltán polgármester 

 

18 óra 27 perckor öt perc szünetet  rendelek el. 

18 óra 32 perckor folytatódott az ülés. 

 

 

Napirenden kívül :  Orbán Vincéné panasz ügye 

 

Grúber: Köszöntöm Orbán Vincéné kecskédi lakost. Ürgehegy legelső dűlőjében lakik. 

Szeretnék a vizet bevezetni, de szeretnék, ha ezt az önkormányzat vezetné be.  

Mátics úrral kint voltunk, kint volt az oroszlányi televízió is. Elmondtam a lakóknak, hogy a 

külterületen nem önkormányzati feladat a vezetékes ivóvíz ellátás.  Útépítést is szeretnének. 

Azt mondtam, hogy ebben a képviselő-testület következetes lesz, a korábbi külterületi  

útfelújítások is hasonló módon történtek, amennyivel a lakók hozzájárulnak, annyival az 

önkormányzat is hozzájárul az útfelújításhoz. 

Orbán Vincéné: Már 28 család lakik csak a mi utcánkban, azt kérjük, nem tudunk ennyi 

pénzt összeszedni, nem tudunk víz nélkül meglenni, ki vannak száradva a kutak. Legalább a 

gerincbevezetéshez járuljon hozzá az önkormányzat az adónkból, nem a kecskédiek pénzéből, 

csak a mi befizetett adónkból. Gondolkodtunk EU-s pályázatról is, de nincs rá lehetőségünk. 

Húsz millió forintot nem tudunk összeszedni ott kint. Valami segítséget kérünk, négy méterre 

vagyunk csak a gerincvezetéktől.  

Grúber: Köszönöm Orbán néni a hozzászólását. A Képviselő-testület megfontolja az Ön által 

elmondottakat.  

Orbán Vincéné távozott. 

 

 

4. napirend:  A   2011. évi közművelődési feladatellátásról tájékoztató, elszámolás  a   

                      2011. évi önkormányzati támogatással. 

 

Grúber: Megkérdezem a művelődéi ház vezetőjét, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? 

Pozsárné : Nem kívánok, a beszámolót, az összes kiegészítő anyagot leadtam. Nincs 

hozzászólásom, ha van felvetés, megválaszolom. 
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Grúber: Van egy szakmai beszámoló, a pénzügyi elszámolásról utána beszélünk, úgy, mint 

az orvosoknál. 

Eck Márton: A Kulturális Bizottság megtárgyalta a szakmai beszámolót. Nem tartotta 

megfelelőnek és a beszámolót nem fogadta el. A programokat, amik voltak szervezve, nem a 

kultúrház szervezte, csak a helyet biztosította, Nem voltak, színház, operett estek. A Dalárda 

estjét nem a Kultúrház szervezte. Amit ő szervezett, az a fotó kiállítás és a Karácsonyi gála.  

Köszönöm szépen. Három bizottsági tag volt jelen az ülésen. Nem fogadható el a beszámoló a 

részünkről.  

Pozsárné: Nem vártam különb megnyilatkozatást. Három ember eldöntötte. Egy Képviselő 

sem volt jelen azokon a rendezvényeken, amit mi szerveztünk, március 15-öt, október 23.-t mi 

szerveztük. Ezzel is megcáfolom a képviselő úr állítását. Karácsonyi gála - kizárólag én 

láttam el, saját csoportjaim voltak, őket kértem fel, én szerveztem meg maradéktalanul az 

egész ünnapséget. Az Idősek Napját nem szerveztem meg, nem véletlenül, kivették a 

kezemből. A kulturális bizottságba nem hívtak meg, nem  kerültem be tagként.  Anyák Napját 

én honosítottam meg itt Kecskéden. Saját zsebből finanszíroztam nem kis pénzért a 

vírágot.Májfa állítás- döntés, kevesen  voltak ott, ezért nem is erőltettük, első szüreti 

felvonulást is megszerveztem. Nem tudom mi az, amiben nem vettem részt. Farsangi 

mulatság kettő volt, a segítségükre voltunk. A tavalyi Szilveszteri Bálunk kudarcba fulladt, 

nem véletlenül, valaki szépen keresztbe tett, az utolsó pillanatban döbbentek rá a nyugdíjasok, 

hogy az egész átkerült az iskolába. A nyugdíjasok nem tudtak bejutni, mert nem volt helyük. 

Keserű volt a szájuk íze. Azóta ők szervezik maguknak, valóban csak a helyet adtam, de 

segítettem mindenben, amiben csak szükségük volt. 

Grúber: Van-e még kérdés? 

Eck Ferenc: Egészségügyi szűrések. Minden évben vannak. Ki csinálja? A doktor úr?  

Pozsárné: Nem, orvosi Bt.-ék, bejelentkeznek, bérelik a termet, megegyezünk. Ennyit 

profitálunk belőle,csak a bérleti díjat. A Tücsök Tábornak mindig nagy sikere volt, a szülők 

anyagi helyzete miatt, heti 10 ezer forint volt, dúsított program. Senki nem ment haza éhesen. 

Iszonyatosan deficites volt a számomra. A gyerekek nagyon várták már a tábort. Vettem egy 

medencét. Otthon, saját pénzemből töltöttem fel, a csatornadíjam nőtt ezzel  

Hangosítást az ünnepségeken, mindenhol, mindent elvégeztünk csak egy szóba került. 

Grúber: Lezárom a beszámoló vitáját. Aki elfogadja a beszámolót, kérem kézfelemeléssel 

jelezze. Négy igen egy nem, egy tartózkodással a képviselő-testület elfogadta a beszámolót. 

 

 

31/2012.(III.28.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pozsárné Bándi Olga tájékoztatóját a 

Művelődési Ház 2011. évi tevékenységéről elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Grúber Zoltán polgármester 

 

Grúber Zoltán: Pénzügyi elszámolás a 2011 évi önkormányzati támogatással.  

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Felkérem a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság 

állásfoglalását. 

Csapucha: Pénzügyi Bizottság áttekintette a bizonylatokat. Tételesen végigmennék, mi az, 

amit a pénzügyi bizottság elfogadott. Telefon költséget nem tudtuk figyelembe venni, mert 

nem az Ariedna Kft. nevére szól a számla. A vége: 1millió 972 824 forint. 
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Összesen: 1 972 824 forinttal számoltunk, 1 639 863 forint a különbözet, amiről nem állt a 

bizottság rendelkezésére bizonylat illetve olyan bizonylat volt, amit nem tudtunk elfogadni. 

Pozsárné: Az én bérem bruttóstól együtt az a tavalyi fele. Betegállományban vagyok, ezért 

kevesebb. Tartalékolunk egy kis pénzt, inkább, mint hogy kifussunk. Minden évben 

veszteséges voltam. Áht szerinti elszámolást kértek. Könyvelő iroda szerint nem részletezték, 

hogy mik az elvárások ezzel kapcsolatosan, adótörvények harmadik fejezet 19 § szerint kell 

könyvelnünk és tartalékolnunk. Ígéretet kaptam, hogy az újság kihordás ingyen lesz, de nem 

lett, ez nekem költség volt, alkalmanként háromezer forint. A könyvelői díjról a jegyző 

asszonynak letettem az anyagot, ebben vannak a hivatalos banki kivonatok, könyvelővel 

szignóztattam, abban benne van minden könyvelési költség.  

Csapucha: Csak azt nem értem miért nem kapsz számlát? 

Pozsárné: Természetesen megvan, én úgy gondolom, hogy ez elegendő. A könyvelésemben 

van bent a számla, úgy gondoltuk, hogy ez így elegendő.  

Csapucha: Számlákkal kell elszámolni, az elszámolásban nem volt ilyen számla. 

Nyilatkozatot sem láttunk benne. 

Pozsárné: Ki fogjuk szedegetni és ki fogom másolni. 

Eck Ferenc: Tárgyi tévedések vannak abban, amit te mondasz, és amit a könyvelők 

mondanak. Ez nem vállalkozás Ez támogatás, amit közfeladat ellátására adunk, Nincs belőle 

nyereségképzés, nem nyereségérdekelt tevékenységre adtunk összeget, hanem közművelődési 

feladat ellátására. Áht. szerint milyen bizonylatokkal lehet elszámolni. Telefonszámlát át 

kellett volna íratni a Kft. nevére.  

Pozsárné: A kft-ben mások is vannak, más feladatokat is ellát. Nem lehet szétszedni, hogy mi 

a közművelődési feladatra és mi másra a telefonszámlából. Azt nem vettétek volna  

figyelembe. Ha most ezt így nem veszitek figyelembe már nem tudom, hogy milyen számlát 

hozzak, a nevemre szól, mert megbízott a kft. (Megbízás felolvasása.) 

Eck Ferenc: Nem az volt a probléma tavaly, hogy nem a te nevedre szólt, hanem az, hogy 

nem volt számla, csak kifizetési bizonylat. Csak olyan döntést tudunk hozni, hogy vissza kell 

fizetni azt a támogatást, amivel nem tudsz elszámolni.  

Pozsárné: Nincs leírva, hogy mit akartok, nem tudja a könyvelő sem, mert nem tudja 

értelmezni. Önrevíziót végzünk  decemberre és elfogjuk számolni, befizetjük, utána amit kell.  

Eck Márton: Hiányt mutatsz ki és utána bérbe kifizeted magadnak?  

Pozsárné: Nem évi 135 ezer forintért dolgoztam egész évben, nem gondolod komolyan. Ha 

szakemberek szólnak, elfogadom a kritikájukat, de te nem értesz hozzá.  

Eck Ferenc: Ne menjünk bele parttalan vitákba, teljesen elkülönül a kft. nyereségorientált , 

az önkormányzati támogatást a tavalyi évben kellett volna felhasználni, vannak még 

kifizetetlen közüzemi számlák, a könyvelőddel nem tudok mit kezdeni, a közművelődési 

feladat ellátásra kaptad, a forrás megmaradt, nem látta a könyvelőd, hogy az adószámlád, 

milyen hiányos volt?  

Pozsárné: Nincs elmaradásom. Mindent kifizettem. Arra kérlek benneteket, ha másból nem, 

emberségből legyen elég, hagyjatok békében elmenni.  

Grúber: Van-e további kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra bocsátom a kérdést, aki a 

pénzügyi elszámolást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

Hartman:  van-e kompromisszum arra, hogy utólagos önrevízióval elfogadásra kerüljön az 

elszámolás? 

Eck Ferenc: Nem lehet. Nem kevés áthúzódó közüzemi költség van.  

Pozsárné: Nem igazságtalan, hogy ilyenkor télen van a legtöbb munka, mert ilyenkor van a 

legtöbb rendezvény, arányosítsuk az előző évnek megfelelően, 12 hónapot osszuk le, 

arányosan. Ti dolgoznátok ingyen? A rendezvények miatt több a rezsi költség is. Most én 

kifizetem, az utánam következő meg élvezi az általam kifizetett magas összegű számlák 

előnyét.  



 7 

Eck Ferenc: Szavazzunk. 

Grúber: Arra meg kell adnunk a lehetőséget, amit tud számlát hozni, azt  hozza el.  

Eck Ferenc: Legalább a könyvelői számlákat hozta volna el. Ott voltunk, amikor felhívtad az 

Olgit, hogy hozza a számláit.  

Pozsárné: Beteg vagyok, folyamatosan  kezelés alatt állok.  

Tomayer: Nem tudtál számlákkal elszámolni, Mennyi időre van arra szükséged, hogy ezeket 

bemutasd? 

Pozsárné: Vannak olyan dolgok, amit nem vagytok hajlandóak elfogadni, csak akkor tudunk 

kompromisszumot  kötni, én ezeket a pénzeket kiadtam a közre. Bérbe fogom kivenni. 

Írásban kérem a reakciót és bíróságra megyek.  

Tomayer: Jegyző asszonynak mi az állásfoglalása ebben az ügyben? 

Antalné: A Pénzügyi Bizottság kialakította az állásfoglalását. Megindokolta az Olga, hogy 

miért úgy számolt el, ahogy elszámolt. Megindokolta, hogy miért hozta a nyereséget. Nem 

tudok most arra válaszolni, hogy jogos vagy nem jogos a nyereség elszámolása. Ezt meg kell 

beszélnem egy pénzügyi szakemberrel. Csinál egy önrevíziót, ha a testület elfogadja, 

elfogadja. Akkor az alapján elszámol, ha nem fogadja el a testület, nem fogadja el. Döntsék 

el. 

Eck Ferenc: Julika, meddig tart az önkormányzatnál a pénzügyi év? 

Antalné: a pénzügyi év január 1-től december 31-ig tart.  Feri, maga is tudja, hogy mindenki  

ezen időszakról  számol el, amit a támogatási szerződésben foglalt határidőig nyújtanak be. 

Eck Ferenc: Igen, de december 31-ig kiállított számlákkal. 

Antalné: Elhangzott, hogy van számlája, a könyvelőtől, én úgy értelmeztem, hogy be nyújtja 

pótlólag azokat a számlákat, amik vannak, de nem kerültek benyújtásra, azok helyett, amiket a 

testület nem fogadott el.  

Eck Ferenc: Az Olga azt mondta, hogy decemberre önrevíziót csinál kifizeti magának 

bérként, és azzal számol el így. 

Pozsárné: Ha nem tudunk normálisan megegyezni egymással, felállok és találkozunk a 

bíróságon. Kérem írásban nyilatkozni. Békességben akarok innen elmenni.  

 

20 óra 15 perkor öt perc szünetet rendelek el. 

20 óra 25 perckor folytatódik az ülés. 

 

Grúber: Arra megadjuk Pozsárnénak a lehetőséget, hogy december 31-ig született számláit 

idehozza? 

Eck Ferenc: Adjuk meg. 

Grúber: Törvénytelen dologba nem kell belemenni. Pénzügyi Bizottságnak van egy  

véleménye.  Feri! pénzügyi szakemberként meritek vállalni amit  állítotok?  Én  nem vagyok 

pénzügyi szakember, nem értek ehhez. Ha ti azt mondjátok, hogy ez az elszámolás a nyereség 

képzéssel nem jó így,  ezzel elmehetünk akár a bíróságra is?? Amit a pénzügyi bizottság 

megállapított, szakmailag megállja a helyét, azt megtehetjük-e, hogy a december 31-i 

kiállított számláit csatolja? 

Eck Ferenc: Egy éve mondom, hogy államháztartási törvény szerint nem számol el.  

Van egy jegyzőnk aki a törvényesség őre. 

Grúber: Van egy szakértői vélemény, könyvvizsgáló vizsgálta az előző évi elszámolást. 

Antalné: Van egy pénzügyi bizottsági állásfoglalás. A Pozsárné azt mondta, vannak számlái, 

de nem csatolta be. Ha nem tudja a számlákat csatolni akkor nem számolt el. 

Az 1 millió forintos eredmény elszámolható-e vagy nem, nem vagyok könyvelő, hiába én 

vagyok a törvényesség őre, nem tudom ezt most megmondani. Felkérek egy  pénzügyi  

szakembert aki  meg tudja mondani, hogy ez az elszámolás  így most jogos vagy nem jogos. 
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Grúber Megadjuk-e neki a lehetőséget egy végelszámolásra vagy nem, ha igen, milyen 

határidőre? 

Tomayer: Vegyük figyelembe. 

Eck Ferenc: Adjunk határidőt: Mi legyen az? Valaki mondja meg. 

Antalné: Április közepére meg fogják tudni mondani a tényleges március 31-i állapotnak 

megfelelően a számlák összegét a szolgáltatók. Utána lehet végelszámolást csinálni. 

Mérleget, összesítést.  

Eck Ferenc: 2011-es elszámolás és egy 2012-es végelszámolás. Nem vagyok hajlandó húzni 

hónapokig.  

Grúber: Egy időpontban egy alkalommal rendezzük a két elszámolást.  

Április 15-ig hozza a Pozsárné, a számlák beérkezését követően ülünk le és egy időpontban 

tárgyaljuk a két különböző dolgot. Aki egyetért kézfelemeléssel jelezze. Hat igen.  

 

32/2012.(III.28.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. Pozsárné  Bándi Olga  az Ariedna Kft ügyvezetőjének a Művelődési ház  

üzemeltetésére kapott  önkormányzati támogatás  2011. évre vonatkozó elszámolását 

nem fogadja el. 

2. felszólítja, hogy a 2011. évre vonatkozó kiegészítést  és 2012. január-március hónapra 

vonatkozó elszámolását 2012. április 15-ig  nyújtsa be. 

 

Határidő: 2012. március 30. közlésre 

Felelős:   Grúber Zoltán polgármester 

 

 

 

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

                           jelentés  a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 

Grúber Zoltán : 2012. február  

13-án Képviselő-testületi ülés volt. 

14.-én Közoktatási Mikrotársulási ülésen vettünk részt, itthon, Kecskéden. 

15-16-án Viharos szél, hózáporok, hó átfúvások voltak, amik miatt intézkedni kellett. 

16.-án MUH- Néptánc Egyesület régi iskolai pályázata- előzetes szemlét tartottak. 

18-án Nyugdíjas Klub tartott népviseleti farsangot 

20-án Nyugdíjas Klub jelmezes farsang 

21-én Munkaügyi Központ tartott Vállalkozói tájékoztatót a Művelődési Házban 

22-én Rendkívüli testületi ülés volt – Molnár Ferenc pályázatának elbírálása 

23-án MÖK tájékoztató Dadon,dr. Gémesi György részvételével 

27-én Német Nemzetiségi Önkormányzat tartott Közmeghallgatást 

          Hartman József alpolgármester és én vettünk részt rajta a települési önkormányzat 

          részéről 

28-án Rendkívüli Képviselő-testületi ülés volt, melyen a Költségvetési rendeletet és a  

          Vagyonrendeletet módosítottuk. 

28-án Kulturális Bizottsági ülés volt melyen a Falunapot készítette elő a Bizottság. 

2012. március: 

01. Véradás volt a Faluházban 

02  Önkéntes Tűzoltó Egyesület Közgyűlése volt  

03. Jótékonysági Sportbál 
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08. Nemzetközi Nőnap alkalmából virággal köszöntöttem az intézmények nődolgozóit. 

09. Kecskédi Néptánc Egyesület Közgyűlése volt. 

12. Pénzügyi Bizottsági ülés volt. 

12. Rendkívüli Képviselő-testület ülés volt- A Művelődési Ház Megállapodását tárgyaltuk. 

14. 1848/49-es Szabadságharc és Forradalom emlékére rendezett községi ünnepséget  

       tartottunk a Kopjafánál. 

19. Rendkívüli Képviselő-testületi ülés volt.   

      Művelődési Ház üzemeltetésének Megállapodását tárgyaltuk tovább, II. fordulóban. 

20. TÖOSZ KEM tagönkormányzati ülést tartottunk Rédén. 

20. VÉRCSE- elnökségi ülés 

21. Törmeléklerakó rekultiváció műszaki átadás-átvételi eljárás 

26. Rendkívüli képviselő-testületi ülés volt- Művelődési Ház üzemeltetéséről Megállapodás  

       megkötése történt meg. 

26. Képviselő-testületi ülés után Pénzügyi Bizottsági ülés volt. 

27. Gyermekvédelmi Tanácskozás volt- jelzőrendszer jól működik, az esetszám sajnos több,  

több az alapellátás és a védelembe vétel is. Az okok a gazdasági nehézségekben, 

munkanélküliségben, elszegényedésben keresendőek.  

 

Van-e kérdés? Nincs. Aki elfogadja a beszámolót, kérem kézfelemeléssel jelezze.  Egyhangú. 

Hat igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta a beszámolót. 

 

 

5. napirend:     Egyebek 

 

 Földvásárlás Timesco Zrt-től  

(1535/2012. ügyirat) 

 

Grúber Zoltán polgármester: Megkeresett   a Timesco Zrt , a  Környei Gazdaság jogutódja. . 

Megvásárlásra kínáltak néhány földterületet..  

Agyagbánya, földút, művelési ágból kivett területek. Nyilvántartási könyv szerinti értéken 

maximum 100 ezer forintért átadnák nekünk ezeket a területeket.  

Földhivatali költségek vannak még, azt javaslom, vásároljuk meg maximum.100 ezer 

forintért. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 6 igen szavazattal a képviselő-

testület a következő döntést hozta. 

 

33/2012.(III.28.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1./ a Környei Gazdaság jogutódja a TIMESCO Zrt. által  vételre felkínált területeket    

     (0155/13, 0156/1, 0160, 0162, 0163/13) ingatlanokat könyvszerinti nyilvántartási értéken,  

     de maximum 100.000,-ft –ért megvásárolja. 

2./ felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére. 

 

Határidő:  2012.április 5 .(levél megküldése) 

Felelős:     Grúber Zoltán polgármester 
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 Repülőtéri legeltetéshez földbérbeadás 

 

Repülőtér területén mezőgazdasági vállalkozókkal –Agrowitt Kft és Baranya Tibor-  van 

haszonbérleti szerződésünk. Szeretnék használni továbbra is öt évig legeltetés és kaszálás 

címén.  A környeiek 1,-ft négyzetméter áron adják bérbe a területüket. A költségvetésben a 

betervezett összeg 625.ezer forint. Amennyiben mi is 1,-Ft/m
2 

 áron adjuk bérbe a területünket  

880 ezer forint lesz  a legeltetők által fizetett bérleti díj.. A szerződés öt évre szól.  

A jelenlegi szerződésünk szerint minden évben minimum az inflációval megegyező 

mértékben növekszik a bérleti díj.  

Aki egyetért az 1,-Ft/m
2
 bérleti díjjal, a minimum az infláció követő évenkénti emeléssel, és 

az 5 éves bérleti idővel kérem, kézfelemeléssel jelezze. Hat igen szavazattal a képviselő-

testület a következő döntést hozta. 

 

 

34/2012. (III.28.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. a tulajdonát képező  06 hrsz-u 89 ha 4944 m
2
 területet az Agrowitt Kft-nek és Baranya 

Tibor mezőgazdasági vállalkozóknak haszonbérbe adja. 

2. a haszonbérleti díj mértéke 2012. évre 1,-Ft/m
2 

 

3. a felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díjról minden év november 30-ig 

megállapodnak, amely minimum a tárgyévi infláció mértékével emelkedik. 

4. a haszonbérlet időtartama 5 év.  

5. felhatalmazzák a polgármestert a haszonbérleti szerződés megkötésére- 

 

Határidő: szerződés megkötése 10 napon belül. 

Felelős: Grúber Zoltán polgármester 

 

Grúber: Még egy napirendet kell tárgyalnunk, a gyógyszertámogatás iránti kérelmeket, 

amihez zárt tárgyalást rendelek el. 

 

 

 

Az ülést 21 óra 50 perckor bezárom. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Antalné Zabányi Júlia                                                                                    Grúber Zoltán 

 jegyző  polgármester 


