Kecskéd Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2852. Kecskéd, Vasút u. 105.
Jegyzőkönyv
Készült 2012. április 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, dr. Karácsonyiné Handl Mária iskolaigazgatót, Molnár Ferenc urat, művelődési
ház vezetőt és a kedves érdeklődőt.
Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Hét megválasztott települési képviselőből hat fő
van jelen. Eck Ferenc képviselő késést jelzett. A polgármester ismertette a napirendi pontokat.
Plusz napirendi pontként kérte a 2012. évi hulladékkezelési díj megállapítása című napirend
felvételét. Egyhangú döntéssel a testület elfogadta a napirendekre tett javaslatot. Javasolja,
hogy napirend előtt hallgassa meg a testület Orbán Vincéné Ürgehegyi lakos felszólalását. A
napirendi pontra tett javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta. Ezután rátért azok
megtárgyalására.
Napirend előtt : Orbán Vincéné panasza, kérése
Orbán Vincéné: Azért jöttem el Önökhöz, mert írtunk egy levelet az önkormányzatnak, de a
mai napig sem kaptunk rá választ. Ivó vizet kérünk. Nyolcvanegy család postaládát szeretne.
Szemétszállítást kérünk, oldja meg hivatalosan az önkormányzat. Közvilágítást kérünk,mert
iskolás gyerekek járnak iskolába Oroszlányba. Adót fizetünk minden évben évek óta, a
kzártkertben az önkormányzat még nem költött semmire. Az adónkért, nem többért kérjük
ezeket. Ott hagytak minket, senki nem foglalkozik a problémáinkkal.
Grúber: Belterületi lakórészen van, az önkormányzatnak törvényi kötelezettségei De a
külterületen mások a körülmények, nincsen annyi kötelezettség mint belterületen. Önök saját
szándékukból kiköltöztek oda, tudták, hogy az zártkerti rész. Tisztában voltak a lakhatási
feltételekkel. Most elvárnák hogy minden közmű legyen bevezetve. Be lehet vezetni, de ki
kell fizetni.. Lehet szemetet elszállítatni, de ki kell fizetni. Az önkormányzattól nem lehet
elvárni, hogy minden közművet bevezessen. zártkertben.
Eck Márton: Szociális okból költöztek oda. Talajterhelési díjat fognak fizetni? Azért mert
Önök kiköltöztek oda, ne várják el, hogy teljes közmű legyen. Én is fizetek adót ott a
házamért, de nem lakok ott.
Orbán Vinécéné: Én bevezetem a vizet magamnak, de attól még a többeknek nem lesz..
Eck Márton: Belterületen is a lakók vezetik be a vizet, nem az önkormányzat. Alakítsanak
közösséget, és szervezzék meg.
Orbán Vincéné: A gerinchez járuljanak hozzá, a többit mi álljuk. Körülbelül 5 millió forint
lenne a gerincvezeték.
Grúber: Mennyi az a reális összeg, amit egy család hozzájárulásként ki tud fizetni?
Orbán Vincéné: Családonként 200-300 ezer forint.
Grúber: Az Ürgehegy többi részén is saját maguk szervezték a lakók a víz bevezését, nem
járult hozzá az önkormányzat. . Felajánlom a segítségemet ahhoz, hogy ha Önök befizetik ezt
a pénzt, letétbe helyezzük, és megoldjuk a vizet. Beszélni fogok a Vízművel, kérünk
árajánlatot, ez a további szervezés feltétele. Villany az egész zártkertben nincs.
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Orbán Vincéné: Papíron el kell indítani. Az adónkból járuljon hozzá az önkormányzat. Ha az
önkormányzat hozzájárul könnyebben tudom beszedni a pénzt. Magunkra hagynak
bennünket, nem törődnek velünk.
Grúber: Én azt mondtam kint is, amikor rám hívták a tévét, a többi dűlőben is a lakók
szervezték és fizették a vízbevezetést. Most sem mondhatom azt, hogy itt ebben az egyben az
önkormányzat megcsináltatja.
Senkit nem hagytunk ott, mindenki a mi megkérdezésünk nélkül költözött oda. Mi senkinek
nem mondtuk, hogy költözzön ki, mi sehol nem hagytunk ott senkit. Három perc alatt
megszervezem a szemétszállítást, ha a lakók lenyilatkozzák, hogy fizetik a szemétszállítást.
Tisztelet teljesen meghallgattuk, fogunk erről beszélni, választ fogunk adni a kérelmükre.
OrbánVincéné: Köszönöm szépen a meghallgatást.
1. napirend: Beszámoló a Bokod – Dad- Kecskéd-Szákszend Községi Önkormányzatok
Közoktatási és Közművelődési Intézményfenntartó Társulás 2011. évi
költségvetésének végrehajtásáról
Grúber: Előzetesen a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Kérem a Pénzügyi Bizottság
Elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
Csapucha: Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja. A bizottsági ülésen részt vett Szabó
Csabáné az ÁMK vezetője. A mostani ülésen nem tud részt venni, előzetesen szervezett
kirándulás miatt.
Felül kell vizsgálni a gázszámla miatt a betervezett költséget. Nem nyertünk a pályázatunkon,
az a kérése az iskolavezetésnek, hogy a rossz nyílászárókat ha van rá lehetőség cserélje ki az
önkormányzat, mert kisegítő fűtésre volt szükség a télen az északi oldalon.
Grúber: Van-e további kérdés? A pályázatfigyeléssel megbízott MAPI Zrt azt mondta, hogy
jelenleg nincs pályázati lehetőség. Májusban tervezik általános iskolák részére egy pályázat
kiírását . Ha mégsem, a műszaki bizottság felméri, hogy mennyi ablakról van szó és ennek
mennyi lenne a bekerülési költsége. Aki elfogadja a beszámolót , kérem kézfelemeléssel
jelezze. Egyhangú döntéssel a képviselő-testület a következő döntést hozta.
49//2012. (IV.25.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a a Bokod – Dad- Kecskéd
Szákszend Községi Önkormányzatok Közoktatási és Közművelődési Intézményfenntartó
Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámolót a Társulási
Tanácsnak elfogadásra javasolja.
Határidő: azonnal (közlésre)
Felelős: Grúber Zoltán polgármester

2. napirend:

Bokod – Dad- Kecskéd-Szákszend Községi Önkormányzatok
Közoktatási és Közművelődési Intézményfenntartó Társulás
társulási Megállapodás módosítása, és Bokod – Dad- KecskédSzákszend Kistérségi Általános Művelődési Központ Alapító
okiratának módosítása

Grúber: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés? Előzetesen írásban a képviselőtestület tagjai megkapták. Aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, kérem
kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú hat igen szavazattal a képviselő-testület a következő
döntést hozta.
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50/2012. (IV.25.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bokod – Dad- Kecskéd-Szákszend
Községi Önkormányzatok Közoktatási és Közművelődési Intézményfenntartó Társulás
társulási Megállapodás 7. pontjában a bokodi Napközi Otthonos Óvoda névhasználatával
kapcsolatos módosítására vonatkozó javaslatát az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Egyhangú hat igen szavazattal a képviselő-testület a következő döntést hozta.
51/2012. (IV.25.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bokod- Dad- Kecskéd-Szákszend
Kistérségi Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának 3, 11, 17, és 18 pontjára
vonatkozó, a bokodi Napközi Otthonos Óvoda névhasználatával kapcsolatos módosítására
tett javaslatát az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Grúber: Van egy kérelem. Óvodai étkezés-adminisztráció módosítással kapcsolatos kérelem.
Felkérem az igazgató asszonyt ismertesse a levelet a testülettel.
17 óra 51 perckor Eck Ferenc képviselő megérkezett. Jelenlévők száma hét fő.
dr. Karácsonyiné: felolvassa a kérelmet. Kérem, hogy osszuk meg a feladatot, ami az
óvodában zajlik, azt az óvoda végezze.
Eck Márton: Az óvodával egyeztettetek erről?
Grúber: Igen. Leültünk erről beszélni. Ők ezt nem tudják munkaidőben bevállalni. Az óvoda
vezető senkivel nem tudja elvégeztetni. Beszéltetek erről az iskolatitkárral , hogy
túlmunkában el tudja-e végezni ?
dr. Karácsonyiné: Igen beszéltünk róla, de nem akarok túlóra pénzt kérni erre. Nem nekünk
kell az óvoda részét kiszámolni, azzal foglalkozzon az óvoda. Ha úgy adódik többletpénzért
ezt elvállalja az iskolatitkár. Nálunk fog megjelenni túlórában, a mi költségvetésünkben fog
szerepelni.
Eck Ferenc: Ez tényleg az óvoda feladata, nem kell ezt összekeverni. Nem egy intézmény az
iskola és az óvoda, az óvodában is van valaki aki az adminisztrációt végzi. Bele kell férni.
Hartman: Ezzel a gondolatmenettel tudok én is egyetérteni. Külön intézmény, az óvoda
marad, vegye át az adminisztrációs feladatát, olyan szoftvert biztosítsunk a részükre, hogy el
tudják látni ezt a feladatot. El kell végezni. Persze, hogy ellenkeznek ellene.
Grúber: Megszüntettük az élelmezésvezetői státuszt. Most ki fogja az óvodában ezt
elvégezni?
Eck Ferenc: Nincs gyakori változás. Nem extra dolog. Meg kell tudni oldani.
Grúber: Javaslom, hogy a képviselő-testület olyan döntést hozzon, kerüljön vissza az
óvodához az étkezés adminisztrációja és az óvodavezető oldja meg. Hat igen szavazattal, egy
tartózkodás mellett a képviselő-estület a következő döntést hozta:
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52/2012. (IV.25.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a kecskédi Napközi
Otthonos Óvoda vezetőjét, hogy az étkezés adminisztrációját vegye át az iskolától és
szervezze meg az intézményben ennek a feladatnak az elvégzését.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
dr. Karácsonyiné: Nyári festés az iskolában. Ilyenkor szoktuk megszervezni, kérem
engedélyezzék, hogy a tisztasági festést megcsináltassuk és erre a pénzt adják meg.
Grúber: Kérjél árajánlatot, szerepel a település költségvetésében, és mehet. Nem kell testületi
döntés ehhez.
Eck Ferenc: Javaslom, hogy alakítsuk vissza az óvoda főzőkonyháját. Ki számolni, hogy a
reggeli, uzsonna mibe kerül. Ezek olyan tételek, mint egy alma, egy szelet keksz, ezeket az
ott lévő kollégák kenik meg, a vállalkozó felszámolja a költségét, megfontolandó érdemes-e
ezt itt helyben bevállalni. Lejár az étkezési szerződésünk. El kellene kezdeni ezzel
foglalkozni. Érdemes lenne. Látom a gyermekemnél, hogy mi az uzsonna, ezért felesleges
plusz 50 % rezsit kifizetni a vállalkozónak. Kínálati piac van, sok vállalkozó van a piacon.
Csapucha: Máshogyan kell meghirdetni, ha csak a meleg étel szerepel a szerződésben.
Eck Ferenc: Nálunk a kórházban is én szerveztem meg. Sokkal olcsóbban kijövünk saját
konyhával itt is.
Hartman: Ez egyáltalán nem biztos. Hagyjuk már a kórházat, ez nem kórház. Mindig a
kórházzal jössz.
Eck Ferenc: Én elmentem, befejeztem. Ezt így nem lehet. További jó munkát kívánok.
Eck Ferenc 18 óra 17 perckor távozott. Jelenlévők száma hat fő.
3. napirend:

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

Grúber Zoltán: 2012. március
28. előző testületi ülés volt.
29. Fellner Jakab utcai lakók 12-en a hivatalban felkerestek, portalanítani szeretnék az úttestet
aszfalttal, valamint egyirányúsítani szeretnék a Fellner utcát a Kertalja utca irányába. Írásban
nyújtottak be kérelmet, amit az Egyebek napirendben tárgyalunk majd.
április
01. Kulturális Bizottsági ülés volt
09. Polgárvédelmi Felügyelőség ellenőrző helyszíni bejárást tartott a Vízüggyel közösen a
Vízkárelhárítás tervünket is ellenőrizték.
09. Szintén ezen a napon az E-ON Tatabányai Igazgatósága ellenőrizte a község
közvilágítását.
09- től – 16-ig betegállományban voltam.
17-től 19-ig adatszolgáltatást teljesítettünk a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak
23. Pénzügyi Bizottsági ülés volt
24.-én Lajosmizsén voltam TÖOSZ Küldöttgyűlésen
Hat egyhangú igen szavazattal a testület elfogadta a beszámolót.
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4. napirend:

Kecskédi Sportkör beszámolója a 2011. évben végzett tevékenységéről
elszámolás a 2011 évi önkormányzati támogatással

Grúber: Sportkör beszámolója következne. Tekintettel arra, hogy a Sportkör Elnöke távozott
az ülésről most tárgyaljuk vagy inkább egy következő alkalommal?
Tomayer: Nem kaptuk meg, csak ma.
Grúber: A Feri határidő után adta le a beszámolót , ezért nem került kiküldésre.
Következő képviselő-testületi ülésen tárgyaljuk, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 3
igen szavazat arra, hogy a következőn tárgyaljuk. 3 igen szavazat arra, hogy a mostani ülésen
tárgyaljuk. Pénzügyi Bizottság megtárgyalta?
Csapucha: Számszakilag teljesen rendben van, de 450 ezer forint vendéglátásra, ételre, italra
lett elszámolva, ezt szerencsésebb lenne nem önkormányzati támogatásból fizetni, hanem
például szponzori pénzből. A Feri azt mondta, hogy ma hoz olyan számlákat, amit a testület el
tud fogadni, de most elment.
Grúber: Jó, vannak itt olyan kérdések , amiket meg kell válaszolni, napoljuk el, mert nem
kapta meg a többségi szavazatot. Májusi rendes tervszerinti ülésen tárgyaljuk meg. Ezzel
egyetértés van? Hat igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta a polgármester javaslatát.
53/2012. (IV.25.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Kecskédi
Sportkör beszámolója a 2011. évben végzett tevékenységéről, elszámolás a 2011 évi
önkormányzati támogatással című napirendet Eck Ferenc képviselő, -aki egyben a napirend
előadója is- távozása miatt a napirendet elnapolja és a következő rendes ülésen tárgyalja.
Határidő: azonnal
Felelős. Grúber Zoltán polgármester
5.napirend:

Beszámoló a 2011.évi belső ellenőrzésről

Grúber: Előterjesztést előzetesen mindenki megkapta. Sikerült áttanulmányozni?
Tomayer: Ilyenkor számlákat ellenőriznek tételesen, konkrétan? Volt a vita a művelődési
ház elszámolásának elfogadásával kapcsolatban. Vagy van a Sportnak. Ilyenkor mit
ellenőriznek?
Antalné: Nem tételesen ellenőrizték most az elszámolásokat. Hogy mit ellenőriznek? Azt
amit az előző évben elfogadott belsőellenőrzési tervben szerepel. Néznek számlát is, ha az az
ellenőrzés témája.
Grúber: Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Mi a javaslata?
Csapucha: Megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Elfogadásra javasolja a testületnek az
előterjesztést.
Grúber: Köszönöm. Kérem, hogy aki egyetért a Pénzügyi Bizottsággal és elfogadja az
előterjesztést, kézfelemeléssel jelezze. Hat igen, egyhangú szavazattal a képviselő-testület a
következő döntést hozta:
54/2012. (IV.25.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester éves
ellenőrzési jelentését a 2011.évi ellenőrzési terv teljesítéséről.
Határidő: 2012. május 10.
Felelős: kihirdetésre: Antalné Zabányi Júlia jegyző
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A polgármester 18 óra 30perckor szünetet rendelt el.
18 óra 45 perckor folytatódott az ülés.
6 napirend: Az önkormányzat 2011 évi költségvetés teljesítésének jóváhagyása és
pénzmaradvány elszámolása
Grúber: Pénzügyi Bizottság tárgyalta.
Csapucha.: Több éves tapasztalat, hogy nem nyerünk pályázatokon, fejlesztéseket nem
tudtuk végrehajtani. Pályázati lehetőség lecsappant, így úgy látszik, hogy jelentősebb a
pénzmaradvány, de ennek ez az oka.
Tomayer: Elhagytuk a járdaépítéseket, ezt folytatni kell a faluban, az iskolai északi
homlokzatot az ablakcserét és a szigetelést, ha kell saját erőből tegyük meg.
Grúber: Aki elfogadja, kérem, kézemeléssel jelezze. Egyhangúlag, hat igen szavazattal a
képviselő-testület a következő döntést hozta:
A képviselő testület Az önkormányzat 2011 évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról
és pénzmaradvány elszámolásáról szóló 8/2012.(IV.25.) sz. rendeletét egyhangúlag
elfogadta.

7.napirend :

2012 évi hulladékkezeléséi díj megállapítás

Grúber Zoltán: az előterjesztés az ülés előtt került kiosztásra. Ha mindenkinek sikerült
áttanulmámnyozni, akkor tárgyaljunk róla.
Hartman: Remondis Zrt. januárban lecseréli az edényzetet, a lakosságot a kellő időben
értesítsük erről, vagy a Remondis értesítse a lakókat, hogy a kedvezményt megszünteti.
Tomayer: Az önkormányzat kiharcolta, hogy ez a kedvezmény élt idáig, erről tudnia kell a
kosságnak, hogy ez kedvezmény volt.
Grúber: Javaslom, hogy fogadjuk el az előterjesztést. Hat igen szavazat mellett,
megállapítom, hogy ellenvélemény, tartózkodás nem volt.
A képviselő-testület
a 2012. évi Hulladékkezelési díj megállapításáról szóló
9/2012.(IV.25.) sz. rendeletét egyhangúlag elfogadta.

8. napirend


Egyebek

Fellner Jakab utcai lakók útépítéssel kapcsolatos kérelme

Grúber: felolvassa a levelet. Az ott élők jogos igénye ez. Tíz éve élnek abban a porban. Meg
kéne próbálni a mart aszfaltos megoldást. Műszaki Bizottság mérje fel, azt javaslom.
Engedélyes terve van. A költségeit kell megnézni. A költségvetésben van útépítésre
előirányzat
Tomayer Béla: Elvileg egy döntés kérdése meg pénz kérdése. A Műszaki Bizottság bejárta
azt a területet.
Grúber. Egyetértés van ebben? Hat igen szavazattal a testület a következő döntést hozta:
55/2012. (IV.25.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kecskéd, Fellner Jakab utcai lakók
kérésének eleget téve a Fellner Jakab utcát mart aszfaltos burkolattal látja el.
Határidő: azonnal
Felelős:Grúber Zoltán polgármester
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Eck Márton: Megkerestek lakók, egyenrangú útkereszteződés van a Fellner utcában,
balesetek voltak már ebből, jobb kéz szabály érvényesül. Nevezzük ki felsőbbrendű útnak és
egy táblát kell kitenni. Egyirányúsítást kérnek.
Grúber: A Fellner utca egyirányúsítása jó megoldásnak tűnik. Ez megoldaná ezt a problémát
is. Lakossági kérésre, annak megfelelően egyirányúsítsuk a Fellnert. Aki ezzel egyetért,
kérem kézfelemeléssel jelezze. Hat igen szavazattal a képviselő-testület a következő döntést
hozta:
56/2012. (IV.25.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntése értelmében a Fellner Jakab utcát
az ott lakók kérésének megfelelően egy irányúsítja a Kertalja utca irányába.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester


Kömlőd Önkormányzat Képviselő-testületének közös hivatal létrehozására
vonatkozó kezdeményezése.

Grúber Zoltán: felolvassa a kömlődi önkormányzat határozatát
Antalné: 2013-tól megalakulnak a járások. 2000 fő alatti településeken megszűnnek az önálló
önkormányzati hivatalok. Kötelező közös hivatal létrehozása járáson belül. Ha kisebb
önkormányzat megkeres egy vele azonos járásban lévő, vele határos 2000 főt meghaladó
lakosságszámú település önkormányzatát, a kérést nem lehet megtagadni, köteles a nagyobb
elfogadni az ajánlatot és társulnia kell. 2013. január 1-től lép hatályba az új Ötv erre
vonatkozó része. 60 nap áll a rendelkezésre, 2013. január 01 és március 01.között kell a közös
hivatalokat kialakítani . A határidő a kötelező.
Grúber Zoltán: Tájékoztattam a testületet, a törvény által megszabott határidőben 2013
január 1- és 2013 március 1 közötti időszakban dönt a kecskédi képviselő-testület. Erről
tájékoztatjuk a kömlődi testületet.
57/2012. (IV.25.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatalra
vonatkozó kezdeményezést megtárgyalta és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. Törvényben foglaltak szerint fog eljárni 2013. január 1-én hatályba lépő
szabályozás szerint.
Határidő: azonnal (határozat közlése)
Felelős: Grúbner Zoltán polgármester.


Új Tükör helyi újság kiadására árajánlat

Molnár Ferenc: Az előző szerkesztők magántulajdonban lévő szoftverrel szerkesztették az
újságot. Ajánlatokat kértem, azokkal a paraméterekkel, amiket a képviselő-testület
meghatározott. 4+4 lap.
Különbözőek az ajánlatok. Van, aki csak nyomdai munkát vállal. Van, aki a szerkesztés utáni
feladatokat vállalja. A másik két társaság szerkesztéssel együtt vállalja. Vannak különbségek.
Hat+2, 2+6-os variációk is , a színes nyomtatás befolyásolja legjobban az árat.
Az anyagokat kérik tőlünk, ezt szerkesztik, visszaküldik ellenőrzésre, jóváhagyó döntés után
tovább gondoskodnak a lap elő állításáról és nyomtatásáról. Kettővel kell foglalkozni
megítélésem szerint. Az Oroszlányi MONTÁZS és a Salamon Gyöngyi ajánlatával.
1 millió 363 ezer forint a Salamon Gyöngyi. A másik 1 millió 211 ezer forint a
MONTÁZSPRESS-nél.
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Jelen pillanatban nem rendelkezünk olyan szoftverrel, amivel itt helyben meg tudnánk
szerkeszteni az újságot. Hosszadalmasnak érzem ennek a megvalósítását, magas anyagi
vonzata van, betanulási időszak is van. Az oroszlányi MONTÁZSPRESS ajánlata az
elfogadhatóbb, szerintem, végig kell gondolni. Új helyzet van. Május vége fele az az időszak
amikor megjelenhet az újság újra. Összevont példánnyal kellene kijönni az elmaradt áprilisi
szám miatt.
Grúber: Köszönöm az utánajárást Molnár Úrnak.
Tomayer: Vértes Copy költsége mennyi lenne?
Molnár: 870 ezer forint, de ez csak a nyomdai költség. Szerkesztve nyomdai állapotban kell
eljuttatni hozzájuk.
Tomayer: Egy év alatt kigazdálkodható az újság árából a szoftver ára.
Molnár: Az önkormányzatnak kellene megvenni a szoftvert, egyéb kiegészítőkkel számolni
kell. Nem áll a rendelkezésünkre az a szerkesztői tudás, amire szükség lenne. Olyan
társasággal kellene szövetkeznünk, aki a leadott anyagnak megfelelően ki tudja adni az
újságot.
Grúber: Érdemes volna megvenni ezt a szoftvert, említetted, hogy a fiatalokat magad köré
szeretnéd gyűjteni az újsággal kapcsolatban is, fél évig kb. lehetne az újságot kiadatni mással.
Idő kell ehhez, betanulni, embereket szerezni. Tomayer képviselő úr ötletét jónak tartom.
Addig is, amíg ez megtörténik, nekünk valakivel meg kell csináltatni az újságot. Van két
árajánlat. Hat plusz kettes megoldás bőven megfelelő. Később lehet belőle 4+4es is. Egy
bizottságot hozzunk létre, mert nagyon kevés az idő.
Tomayer: Nem kell külön bizottság, a Kulturális Bizottság ebbe belefolyhat.
Csapucha: Rövid távú szerződést kössünk, fél év maximum. Igaza van a Bélának. Ebben kell
gondolkodnunk. Körbe kell néznünk.
Grúber: Kulturális Bizottság Elnöke! Hat hónapos időtartamban kell gondolkodnunk.
Ki lesz a szerkesztőbizottság?
Molnár: Döntse el a képviselő-testület., hogy kik vesznek ebben részt. Kulturális kerekasztalon megbeszéljük a civil szervezetek vezetőivel, hogy vállalják fel az újságírást.
Grúber: Hartman alpolgármester úr elvállalja az egyiket, Eck Márton elnök úr elvállalod?
Eck Márton: Még nem tudom, majd a bizottságon megbeszéljük. Delegálunk valakit.
Grúber: Molnár úr, Hartman alpolgármester úr és egy delegált tag a szerkesztőbizottság
tagjai.
Kulturális bizottság eldönti, hogy a két ajánlat közül melyiket javasolja elfogadásra. Aki ezzel
egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 5 igen 1 tartózkodás szavazattal a testület elfogadta a
javaslatot.
58/2012. (IV.25.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy döntött, hogy a helyi újság
előállítására adott ajánlatok közül a Kulturális Bizottság válassza ki a megfelelő ajánlatot.
Határidő: 2012. május 15.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Eck Márfton Kult. Biz. elnöke


Művelődési ház elszámolása

Grúber: Hozott még 2011. évre vonatkozó számlákat a Műv.ház volt vezetője, valamint a
2012. első negyedéves számlákat is.
Kértem három helyről állásfoglalást. Egy válasz érkezett be eddig, ha a többi válasz is
megérkezik, rendkívüli ülésen térjünk erre vissza. Műszaki jellegű dolgok is lennének arra az
ülésre. Egyetértés van?
Wittmann: Meg szabad tudni, hogy mit írtál?
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Grúber: Igen. (Felolvassa a levelet. ) Ez a levél ment el egyformán három helyre, NAV-nak,
Kormányhivatalnak, KEHI -nek ment levél.
Hat igen szavazattal a képviselő-testület úgy döntött, hogy rendkívüli ülésen tárgyalja meg a
művelődési ház üzemeltetőjének a 2011 évi önkormányzati támogatással való pótlólagos
elszámolását.
59/2012. (IV.25.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy rendkívüli ülésen
tárgyalja meg a művelődési ház üzemeltetőjének a 2011 évi önkormányzati támogatással való
pótlólagos elszámolását.
Határidő: állásfoglalások megékezését követően
Felelős: Grúber Zoltán polgármester


Civil Egyesületi támogatás igények ismertetése

Grúber Zoltán polgármester:
Dalárda 135 ezer forint
Nyugdíjas Klub 250 ezer forint
Lovas Baráti Kör Egyesület 200 ezer forint
Néptánc Egyesület 1 millió 200 ezer forint
Horgászegyesület 840 ezer forint
Sportkör 2 millió 160 ezer forint plusz búcsú területhasználati díja
Tűzoltó Egyesület 600 ezer forint
5 millió a betervezett összeg, 5,385 millió az igény.


Egyebek napirend keretében Kulturális Bizottság elnöke:

Eck Márton kérdezi : Szüreti felvonulás mikor legyen?
Általános vélemény, hogy 2012. szeptember 29.
Tiszteletdíjamból 60 ezer forintot felajánlok az általános iskola alapítványának. Öt diáknak
német nemzetiségi táborban való részvételére.
Grúber: Aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Hat igen szavazattal a képviselő-testület
támogatja a felajánlást.
60/2012. (IV.25.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Eck Márton képviselőnek az
Általános Iskola Alapítványának a képviselői keretéből tett 60.000,-Ft felajánlását udomásul
veszi. A felajánlott összeg öt általános iskolás diák német nemzetiségi táboroztatására
fordítható.
Határidő: 2012. május 15. (utalásra)
Felelős: Grúber Zoltán polgármester

10

Napirenden kívül:
Hartman József :az óvodai szülői szervezet a jótékonysági bál bevételéből KRESZ-parkot
alakított ki az óvoda udvarán. 5-6 különböző méretű kerékpárral gyakorolhatják a gyerekek ,
hogyan kell a közúti forgalomban részt venni..
Grúber Zoltán : Az ülést 21 óra 50 perckor bezárom.

Kmf.

Antalné Zabányi Júlia
jegyző

Grúber Zoltán
polgármester

