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Kecskéd Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2852. Kecskéd, Vasút u. 105.
Jegyzőkönyv
Készült 2012.május 30.-án 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 öt fő
van jelen. Eck Ferenc képviselő és Csapucha Tamás képviselő késést jelzett. Négy napirendi
pont felvételét kéri.
1. Víziközmű üzemeltetésére szolgáló társaság alapítása,
2. Intézményi étkeztetés,
3. Fellner utca építése mart aszfaltból,
4. Kecskéd Községért Alapítvány Elnökének megválasztása,
. Egyhangú döntéssel a testület elfogadta a napirendekre tett javaslatot. Ezután rátért azok
megtárgyalására.

1. napirend:

Gyermekvédelmi feladatok ellátásáról beszámoló

Grúber: Köszöntöm a napirendhez meghívott vendégeket. Megkérdezem intézményvezető
helyettes asszonyt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Deákné: Köszönöm. Nem.
Grúber: Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Nagyon átfogó képet kapunk a kecskédi
gyermekvédelmi feladtok ellátásáról. Helyi jelzőrendszer tagjaival rendszeresen évente
tartunk beszámolót, tanácskozást, ahol megállapítottuk, hogy láthatók és érezhetők a
településen a gazdasági problémák, a szenvedélybetegségek, de a korábbi évekhez képest nem
változott tragikusan a helyzet. Nem mutat jelentős változást. A családvédelmi szakemberek
nagyon becsületesen látják el a feladatukat. Megpróbálják megoldani a problémákat. Nagyon
korrekt és tisztességes, becsületes munkát végeznek. Szeretném megköszönni a munkájukat.
Arra kérem az intézményt, hogy továbbra is ilyen becsületesen lássa el a feladatokat.
Aki elfogadja a beszámolót, kérem kézfelemeléssel jelezze. Öt igen szavazattal a testület
elfogadta a beszámolót.
61/2012.(V.30.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011 évről szóló gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
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2. napirend:

Általános Iskola beszámolója a 2011/12 évbe végzett oktató
nevelő munkáról, az elért eredményekről

Grúber: Előzetesen megkapták a testületi tagok a beszámolót. Kulturális Bizottság
megtárgyalta, Felkérem dr. Karácsonyiné Handl Mária iskola igazgatóasszonyt, szóbeli
kiegészítését tegye meg.
dr. Karácsonyiné: Naprakész eseménynaptárunk van. Mindig vannak kiemelt feladataink.
Párhuzamosan három nagy pályázatunk fut. A megfelelés sok energiáját köti le a nevelőknek.
Új módszertani elemek beépülése, laptopok, interaktív táblák használata a mindennapi
oktatásba beépítve.
Megjelent a köznevelési törvény, próbáltuk megismerni a benne foglaltakat. Nagy
várakozással nézünk az elé, hogy a végrehajtási rendeletek mit fognak tartalmazni. Kivárunk,
hogy mi fog történni, mert semmi konkrétat nem tudunk. Egyre több gyerekünk küzd tanulási
nehézséggel. Egy osztályon belül a képességek nagyon eltérnek. A jó működéshez a
megfelelő tárgyi és személyi feltételek adottak. A beiratkozás után most már tudjuk, a
napközisek száma hasonló lesz az idei évhez. Személyi feltételeink a helyén vannak, az
eszközellátottságunk a pályázatoknak köszönhetően nagyon jó lett. A költségvetésünkkel
kapcsolatban: nem vagyunk bő lére eresztve, de szakmai feladatok nem maradnak el, a
gázdíjunk a csillagos egekbe emelkedett. Nyelvvizsgázók száma jelentősen megnőtt, az
országos kompetencia mérésen jobb eredményeket értünk el. Labdarúgásból a csapatunk
eljutott az országos döntőbe. A 3-4. osztályosaink érték el ezt a szép eredményt. Városi
diákolimpián súlylökésben Pula Ákos nyert.
Egy első osztályt indítottunk. Nagyon nagy az érdeklődés az iskolánk iránt. Aki ide bekerül,
nyolc évig itt marad. Az elért eredmények a tantestületben fellelhető összefogásnak az
eredményei.
Grúber: Köszönöm. Van-e valakinek kérdése?
Eck Márton : Nagyon szépen jól dolgoznak az iskolában. Csak gratulálni tudunk. A
kulturális bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Hartman: Büszkék lehetünk az iskolára. De aggodalomra int, hogy 30% fölé ment az
önkormányzati támogatás aránya. Gratulálok az iskolának az elért eredményeihez és
elfogadásra javaslom a beszámolót.
Grúber: Igényes anyag, átfogó képet nyújt asz intézmény tevékenységéről, jó színvonalon
működik jó a szakmai gárda, jó a kollektíva. Ez elsősorban a Marika eredménye, többet
áldoznak a saját idejükből az iskolai feladatokra. Ez a kollektíva a gyerekekért van, és ez
a kollektíva érdeme. Jó színvonalúnak tartom az általános iskolát. A tárgyi feltételek adottak.
A három pályázat nagyon előre viszi a feladat ellátást. Minden gyerek foglalkoztatva van.
Minőségi munka egyik mutatója a bejáró gyerekek létszáma. Nagyon örülök a szép
tanulmányi eredményeknek. Nagyon örülök a német nyelvvizsgák emelkedésének egy
nemzetiségi faluban. Szépek a tanulmányi eredmények. Örülök a sportsikereknek.
Van a testületnek egy olyan döntése, hogy még a tél beállta előtt, ha nem lesz addig pályázat,
akkor önerőből kicseréljük a nyílászárókat. Érzékeljük a problémát. Elismerésünket fejezzük
az általános iskola kollektívájának a szép eredményekhez, harmonikusan fogunk jól tudni
együtt dolgozni. Egy biztos, hogy iskola mindig lesz, az épület itt fog maradni. Feltett
szándékunk, hogy az iskolát megtartsuk, még nem tudjuk milyen feltételekkel, nem
szeretnénk könnyen elengedni a kezünkből. Gratulálunk az elért eredményekhez, és hasonló
színvonalas munkát várunk el a jövőben is.
dr. Karcsonyiné: Szükségünk lesz egy félállású napközis nevelőre, aki jelenleg is ellátja ezt a
kötelező alapfeladatot. Ehhez szeretném kérni a hozzájárulást a következő tanévre.
Antalné: Marika , ha költségvetésbe beterveztétek, nincs miről szavazni.
Dr. Karácsonyiné: Terveztük
Grúber: Aki elfogadja a beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Öt igen szavazattal a
testület elfogadta a beszámolót.
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62/2012.(V.30.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános iskolai feladat ellátásról
szóló 2011/2012 tanévre vonatkozó beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester

3. napirend:

„Jó tanuló, jó sportoló” díj odaítélése az iskola ajánlása alapján

Zárt ülést rendelek el. Az ülés anyaga külön jegyzőkönyvben szerepel.
63-64-65-66 sz. határozatok
A zárt ülés után a képviselő-testülési ülés nyílt ülésként folytatódott.
4. napirend:

Napközi otthonos óvoda beszámolója a 2011/12. évben végzett
nevelő munkáról, az elért eredményekről

Grúber: Előzetesen az írásos anyagot a képviselők megkapták. Az intézményvezetőt
megkérdezem, kíván-e kiegészítést tenni?
Geracsekné: Egy óvónő beadta a felmondását, külföldre megy dolgozni. Jelenleg
meghirdettük a státuszt. Megtörténtek a beiratozások, nagyjából a tavalyi létszámmal fogunk
dolgozni. Kérem a testületet, döntsön a testület, hogy a beírt gyerekeket felvehetem-e? Magas
létszámokkal dolgozunk. Van jó néhány két és fél éves kisgyerek is. Örülünk, hogy ennyi
kisgyerekünk van. A tárgyi feltételeinket illetően szeretném megköszönni a képviselő uraknak
a kezdeményezését, Eck Mártonnak, Eck Ferencnek és Wittmann Csabának. A KRESZ
parkhoz nyújtott segítségüket. Arra, hogy a nemzetiségi nevelés megfelelő színvonalú legyen
nagy hangsúlyt fektetünk, egyre kevesebb a lehetőségünk ahhoz, hogy új módszertani
segítségre leljünk. A köszönetemet szeretném kifejezni a képviselő-testületnek, a szülőknek
és igazgató asszonynak is.
Eck Márton: A Kulturális bizottság tárgyalta az anyagot. Gratulálunk a színvonalas
munkához, folytassák ezt a színvonalas munkát a gyerekeink, unokáink érdekében. Köszönjük
az elvégzett munkájukat.
Antalné: Az óvodai csoport létszámról nem kell dönteni most , mert az egész ÁMK-t
érintően júniusban tárgyalni fogja a testület.
Hartman: Magam részéről elfogadásra javasom ezt az anyagot, egyre igényesebb a
beszámoló és sokrétű. Örülök, hogy társadalmi összefogással megvalósultak ezek a
beruházások.
Létszámkérdés:Ha megnézi a beszámolót egy képviselő, azt mondja, törvényt szegünk. Nem
igaz. Amire hivatkozol, a törvény szerint ha két csoport van, húsz százalékkal emelhető, azaz
harminc főre. Ha három csoport van, harminc főről lehet emelni. A két és féléves korúaknak
az ellátásról hoztunk döntést, a társadalmi helyzet miatt, azért, hogy a szülök vissza tudjanak
menni dolgozni. Ha valaki idéz valamit, azt pontosan tegye. Ezeket a játékszabályokat
korrekten tartsuk be. A magam részéről nem is látok problémát.
Geracsekné: Gyerekenként két négyzetmétert kell biztosítani, hiába mondja a testület, hogy
felvehetünk még gyereket, ha nincsenek meg a feltételei.
Hartman: Országosan emelkedik az óvodai férőhelyek száma, óvodások száma ugyanakkor
csökken. Férőhely kihasználás csökken.
18 óra 15 perckor Csapucha Tamás képviselő megérkezett. Jelenlévők száma hat fő.
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Geracsekné: Ha az országos átlagot nézzük, ha a környékbeli településeket, nálunk vannak a
legmagasabb létszámok. Ezek a létszámok nagyon magasak, örülünk, hogy ennyi gyerekünk
van. Büszkék lehetünk erre. Vannak nekünk is bejáró gyerekeink. Pozitív mutatóink vannak.
Köszönöm.
Grúber: Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat?
Tartalmas átfogó beszámolót kaptunk. Mindenki megismerheti az intézmény munkáját.
Kiváló munkát végeznek. A nemzetiségi oktatásra külön figyelmet fordít az intézmény, kiváló
kapcsolatot tud fenntartani a szülőkkel, nem csak a szülői szervezettel, hanem a szülőkkel. Az
intézmény gyarapodik, megvalósulnak kiemelkedő feladatok. Ápolják a szakmai
kapcsolatokat. A tárgyi és személyi feltételek biztosítva vannak. Elismerés a munkáért, amit
végeznek, elismerés a többlet szakmai feladatokért, amit teljesítenek.
Aki elfogadja a beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Hat igen szavazattal a testület a
következő döntést hozta.
67/2012.(V.30.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kecskédi Napközi Otthonos
Óvoda 2011/2012 nevelési évre vonatkozó beszámolóját elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
18 óra 30 perckor tíz perc szünetet rendelek el.
Az ülés folytatódott 18 óra 40 perckor.
5. napirend:

Adóbehajtásról beszámoló

( 2011. II. félévről)

Grúber: Az előterjesztést minden képviselő előzetesen megkapta. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta. Felkérem Csapucha Tamás képviselő urat pénzügyi bizottság elnökét
ismertesse a bizottság álláspontját.
Antalné: Kérdés volt a legmagasabb tartozás. Hat magánszemélynek és 15 gazdasági
társaságnak a tartozása az, amit jelenleg nyilvántartunk. 100 ezer forint feletti tartozások
közül a legmagasabb tartozás 500 ezer forint. Részletfizetést törvény szabályozza, képviselőtestület erről nem rendelkezhet. Alá kell támasztani szociálisan. Részletfizetés kérés a
településen nem jellemző.
Csapucha: Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót, elfogadásra javasolja a
testületnek.
Wittmann: Mikorra várható hogy ez a pénz megtérül. ?
Antalné: Elég hosszadalmas a behajtás, de tudjuk kezelni. Az emberek anyagi helyzete
meglehetősen megrendült, nehéz a behajtás, az embereknek nincs jövedelmük.
Hiába nyújtjuk be az inkasszót, ha nincs a számláján pénz, nem tudjuk leemeltetni.
Folyamatosan változik a tartozók személye. Folyamatosan működik a behajtás. Többször
küldünk felszólítást a hátralékosoknak mielőtt a behajtási eljárást elkezdjük.
Hartman: 2011-re vonatkozik ez a hátralék? Öt éves periódusban mennyi a be nem folyt
összeg?
Antalné: Ez a beszámoló azt is tartalmazza. Nincs olyan, hogy öt éves tartozás, mert
folyamatosan göngyölítjük egyik évről a másikra a tartozást, de közben változhat az összege,
ha csökken vagy a teljes tartozás megtérül. Nincs egyösszegű nagy adótartozás.
Grúber: Van-e még kérdés, észrevétel?
Csapucha: A legnagyobb adótartozás csak egy adónemre vonatkozik?
Antalné: Nem. Minden adónemből van benne.
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Grúber: Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Hat igen
szavazattal Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő döntést
hozta.
68/2012. (V.30.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. II. félévi adóbehajtási
munkáról szóló beszámolót elfogadja. Felkérik az önkormányzati adóhatóság vezetőjét és
adóügyi előadóját, hogy továbbra is tegyen meg mindent a hátralékok behajtása érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
6. napirend: a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendelkezések hatályon kívül
Helyezéséről.
Grúber: Kíván-e jegyző asszony hozzáfűzni az előterjesztéshez szóban valamit?
18 óra 51 perckor Eck Ferenc Zsolt képviselő megérkezett. Jelenlévők száma hét fő.
Antalné: Megváltozott a jogszabály, ezért kell hatályon kívül helyezni egyes rendelkezéseket.
Grúber: Aki elfogadja az előterjesztést, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Hat igen, egy
tartózkodással a képviselő-testület a következő döntést hozta.
A képviselő-testület hat igen, egy tartózkodással a Szabálysértési tényállást tartalmazó
egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről a 10/2012.(V.30.) sz. önkormányzati
rendelet elfogadta.
7. napirend: Kecskédi Sport egyesület tájékoztatója működésükről, elszámolás
a 2011. évi önkormányzati támogatással
Grúber: Megadom a szót Eck Ferenc elnök úrnak.
Eck: Kiadási struktúrán sikerült változtatni. Nyertünk az NCA pályázaton. Bőségesen tudtunk
költeni erre 2010-ben. Több utánpótlással kapcsolatos kiadásunkat tudtuk fedezni.
Valamelyest nyereségesen zártuk az évet. A tartozásomat az elszámolással még nem tudtam
pótolni, ezt ígéretemhez híven pótolni fogom.
Csapucha: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót és az elszámolást is. Mindent
számlával igazoltak, két helyen hiányzott a teljesítést igazoló banki kivonat, ettől függetlenül
el lehet fogadni az elszámolást. Amit javaslunk változtatni, 450 ezer forint önkormányzati
támogatást ételre, italra, vendéglátásra számoltak el. Azt szeretnénk kérni, hogy az ilyen
költségeket próbálják meg szponzori pénzekből biztosítani.
Hartman: Én a magam részéről, az én érték ítéletemmel nem elfogadható, hogy
önkormányzati támogatás, étkezésre italra, sörre, üdültetésre fordítsanak, nem fogadható el.
Ha ezt elfogadjuk, támpontot adunk arra, hogy a jövőben más civil szervezetek is saját jóléti
eszközeikre fordítsák, ami nem elfogadható, a magam részéről nem is tudom ezt elfogadni az
elszámolást. A szakmai beszámoló olyan mint az előzőek, szépen összerakott, ami egy szép
dolog, de a magam részéről ez nem járható út, hogy erre fordítsuk az önkormányzati
támogatást, Ezt szponzoroktól, más támogatóktól kerítsünk erre, de ez így nem elfogadható.
Eck Ferenc: Mi nem üdülni mentünk, hanem edzőtáborba, ahol lejátszunk három meccset
egy nap alatt, ez nem üdülés. Van még számlánk, ígéretet tettem a pénzügyi bizottságnak és
ezt pótolni is fogom, hogy a 450 ezer Ft-nak megfelelő számlákat benyújtom
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Csapucha: Valójában ez elhangzott, a bizottsági ülésen, javaslom, hogy a szakmai
beszámolót fogadjuk el, a pénzügyi részére meg térjünk vissza, ha a bizonylatokat is elhozod,
mert ezzel most egy polémia alakult ki.
Grúber: Kitűnik a sportegyesület szakmai tevékenysége. Jelenleg hat utánpótlás csapat
versenyez a felnőtt csapat mellett. 100 főnek biztosít rendszeres sportolást. 200 fő is ki
szokott látogatni a rendezvényekre. Jó dolognak tartom, hogy a sportegyesület vezetése a
tavalyi évben 2 millió 300 ezer forintot tudott realizálni a társasági adó adta lehetőségekkel
élve.
A kecskédi csapat a középmezőnyben foglal helyet. Nem törekszünk a profizmusra, nem
akarunk játékosokat megfizetni, ez az eredmény jónak mondható. Sok rendezvényünk zajlik a
sporttelepen. Az egyik legelismertebb telepe a kecskédi rendezvényeknek, karbantartják,
ápolják. Törekednek a külföldi kapcsolatokra, pedig egyre kevesebb az egyesület segítője, aki
az elnökség munkáját segíteni tudja. Elismerésemet fejezem ki a sporttevékenységért, bízom
abban, hogy az eredmények a jövőben is jók lesznek, további eredményeket és sikert kívánok.
A pénzügyi beszámolóval kapcsolatban azt kell mondanom, hogy ezeket a pénzeket
eszközbeszerzésre fordítsa az egyesület. Én elfogadhatónak tartom, hogy elfogadjuk mind a
beszámolót, mind az elszámolást.
Szavazásra bocsátom a kérdést: aki elfogadja a szakmai beszámolót, kérem, kézfelemeléssel
jelezze. Hat igen, egy tartózkodás szavazattal a testület elfogadta a szakmai beszámolót.
69/2012.(V.30.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sportegyesület 2011. évre
vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Kérem, aki az egyesület önkormányzati támogatással történő elszámolását elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi elszámolás: három igen, két nem, két tartózkodás mellet
nem fogadta el a képviselő-testület a pénzügyi elszámolást.
70/2012.(V.30.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a Sportegyesület elszámolást a 2011. évi önkormányzati támogatásról nem fogadja el.
2. Felkérik a Sportegyesület elnökét, hogy a következő rendes ülésre a 450 ezer ft-nak
megfelelő számlákat nyújtsa be.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester

8. napirend:

A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól
szóló 4/1997.(IV.14.) számú rendelet módosítása, Szakmai Program
módosítás elfogadása

Grúber: Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Nincs. Aki elfogadja az előterjesztést, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. 7 igen szavazattal a képviselő-testület a következő döntést hozta.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta A szociális igazgatásról és a szociális ellátások
helyi szabályairól szóló 4/1997.(IV.14.) számú rendeletet módosító 11/2012.(V.30.) sz.
rendeletet
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Grúber: A szociális Szakmai Program módosítását aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze. 7 igen szavazattal a képviselő-testület a következő döntést hozta.
71/2012. (V.30.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális étkeztetés, mit alapszolgáltatás
Szakmai Programjának 1.sz. módosítását elfogadja
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester

9. napirend:

Kecskéd Község Önkormányzata és a Német Nemzetiségi
Önkormányzat Együttműködési Megállapodás elfogadása

Grúber: Írásban, előzetesen mindenki megkapta az előterjesztést. Van-e kérdés?
Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 7 igen szavazattal a képviselő-testület a
következő döntést hozta.
72/2012.(V.30.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Német Nemzetiségi
Önkormányzattal megkötendő Együttműködési Megállapodást.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
10. napirend:

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

2012.április 26
Mikrotársulási ülésen voltunk Bokodon.
27. Ifjúsági Horgászverseny a tóparton, Kecskéden.
Május 1. Falunap Köszönöm a Kulturális Bizottságnak a tervező és lebonyolító
tevékenységét. Nagyon jól sikerült, tartalmas program volt.
2. Kertalja utcában bejáráson voltunk.
9. Kulturális kerekasztal megbeszélés, táborok, rendezvények, Hősök Napja, Szüreti
Fesztivál, Arató fesztivál, Májfa állítás, és döntés, Lovas Nap, Néptáncos Jótékonysági Gála,
11. Céggel jártuk be a falut, korábbi úthibák kijavításával foglalkoztunk
Horgászverseny tóparton,
14. Katasztrófavédelmi koordinációs bizottsági ülésen voltam.
15. Bejárás Fellner utcában
16 Old Timerrel megbeszélés mezőgazdasági vállalkozókkal reptér üzembiztonságról volt szó
16 Játszótér ellenőrzés történt a fogyasztóvédelemi felügyelőség részéről
18 Vízfolyások műszaki átvétele tatai szakaszmérnökségen.
19 Horgászverseny volt
20 Babakiállítás és Néptánc Egyesületi Gála Jótékonysági műsor
22 Kecskéd községért Alapítvány ülése
23. Belvízi helyzet Katasztrófavédelmi Igazgatóság bejárás és ellenőrzés
26. Hősök Napja rendezvényen vettünk részt
29 Kulturális Bizottsági ülés
29 Pénzügyi Bizottsági ülés

8
Civil szervezetek támogatás felosztása megtörtént.
Hartman: A vízfolyás átadással kapcsolatban szeretném elmondani, hogy az Oroszlányi –
Kecskédi vízfolyásánál katasztrófa ami van, a partoldalt képtelenség lesz kezelni,
minősíthetetlen a munka, sürgősen írjunk egy minőségi kifogást.
Csapucha: Javaslom, hogy írjuk le, szedjük össze a tóparttal és a Széchenyi utcával
kapcsolatos problémákat is, de itt súlyos problémák annak.
Grúber: Rendben írok nekik, kihívjuk őket műszaki bejárásra, aztán mondják el, hogy mi a
helyzet.
Beszámolót a testület 7 igen szavazattal elfogadta.

11. napirend:

Víziközmű üzemeltetésére szolgáló társaság alapítása

Grúber: Az előterjesztést még senkinek nem sikerült tanulmányozni, mivel ma délután
kaptuk meg e-mailen. Az oroszlányi önkormányzat Konzorciumi megállapodással szeretné
elkerülni a szennyvízrendszer államosítást. Ehhez kérik a segítségünket.
Eck Ferenc: Oroszlány Város Önkormányzatának tulajdonában van. Beteszi a közösbe a
szennyvíztelepet, amí önkormányzati. Ár megállapításával is bajom van. Magántársaság, attól
független, hogy önkormányzatok az alapítói. Jogszabály kikerülés ez. Nem látom értelmét.
Sok beleszólásunk nem lesz a dolgokba.
Grúber: Jöjjön ide valaki és mondja el a válaszokat a kérdéseitekre.
Csapucha: Ne fogadjuk el az előterjesztést, teljesen komolytalan. Felelősen egyikünk sem
tud így dönteni. Mi van, ha nem fogadjuk el?
Grúber: Hétfőre hívjuk ide az oroszlányi önkormányzat képviselőit?
Csapucha: Az egyoldalú tájékoztatás lesz.
Eck Ferenc: A törvényt kéne elolvasni. Azt kéne tudni, hogy nekünk ez miért jó?
Grúber: Hétfőre meghívjuk az oroszlányi önkormányzattól az ebben illetékest, hogy adjon
tájékoztatást? Ebben a kérdésben azután fogunk dönteni.
12. napirend:

Intézményi étkeztetés (közétkeztetés)

Grúber: Pénzügyi bizottság tárgyalt erről. Sikerült tanulmányozni az előterjesztést?
Csapucha: Megtárgyalta a pénzügyi bizottság, ilyen formában elfogadásra javasolja.
Vizsgáljuk meg annak lehetőségét, hogy a reggeli és az uzsonnát helyben oldanánk meg.
Kérjünk árajánlatot a március-április havi étlap alapján a helyi élelmiszer üzletet működtető
vállalkozótól., hogy ezeket a nyersanyagokat ő mennyiért tudná beszerezni, Nebulóé mennyi?
Csak az ebédre kérünk árajánlatot, személyi vonzata is lesz, közétkeztetési szakembert kell
alkalmazni, megbízási díjjal vagy vállalkozót, de erre kevés az esély.
Antalné.: A Pénzügyi bizottság ülésén Eck képviselő úr javasolta, hogy a március-április havi
étlapok alapján a helyi boltossal áraztassuk be a nyersanyagot. Kérem Eck képviselő urat ,
mondja meg, ez alapján, amit az intézmények eljuttattak nekem, be tudja-e árazni a boltos ,
tud-e árazni vagy nem.
Eck Ferenc: Ez alapján nem. Kell lennie egy kiszabásnak, ami megmondja, hogy egy
gyerekre mennyi jut.
Grúber: Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban?
Eck Ferenc: Szeptember 1-től kell szerződnünk valakivel. Elég rövid lesz a nyár.
Antalné: Ha egy évre kötünk szerződést, nem kell közbeszerzést kiírnunk, mert az értékhatár
nem éri el azt a mértéket, ahol már közbeszereztetni kell.
Eck Ferenc: Kell, hogy legyen az önkormányzatnak egy versenyeztetési szabályzata.Rövid
az idő.

9
Antalné: Árajánlatot kérünk három szolgáltatótól. Ha nem érjük el a közbeszerzési
értékhatárt, nem kell közbeszerzést kiírni. Hirdessünk, vagy meghívásos legyen az eljárás
Wittmann: Nebuló szétvált. Bokodra a Nebuló plusz hordta az ételt. Hirdessünk, de nem
vetem el a lehetőségét annak, hogy visszaállítsuk a helyi főzést.
Grúber: A részleteket a következő ülésre ki kell dolgozni. Két variációra legyen, ha csak
meleg étkezés, akkor nem kérünk személyzetet Hirdetés legyen vagy meghívásos? Két
szavazás: Meghívásos legyen: 7 igen.
.73/2012.(V.30.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. az iskolai, óvodai és szociális közétkeztetés biztosítására meghívásos pályázatot
hirdet.
2. a pályázati felhívás tartalmát a következő rendkívüli testületi ülésen fogadja el.
Határidő : azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester

13. napirend:

Fellner Jakab utca mart aszfaltozása és egyéb önkormányzati utak
útburkolati felület kezelése

Hartman: Három árajánlatot kértem be a mart aszfaltból készített útra . A Fellner mellett a
Kertalja is szóba került. A Vértes út kft. a Magyar Közút és a Beck & Cat Kft adott
árajánlatot .
Antalné: Szeretném felhívni a figyelmet, hogy engedély köteles az útépítés. Van rá
engedélyünk. Csináljuk meg az engedély szerint, csapadékvíz elvezetéssel együtt, pénzünk is
van rá.
Hartman: Rendes aszfaltos útra is kell kérni árajánlatot. Hétfői rendkívüli testületi ülésre
kérek erre is árajánlatot. Ha lemegyünk három méterre a padkanyesést meg kell csinálni.
Csapucha: ha már a Fellner és Kertalja utcákat javítjuk az összekötő utat nem kellene
bevonni?
Eck Ferenc: Ha jó ajánlatot kapunk, lemegyünk öt méter alá, lehet, hogy belefér a kanyar is.
Grúber Zoltán: Tehát akkor kérjünk árajánlatot rendes, aszfaltos felület kialakítására is,
kibővítve az összekötő úttal.
Aki ezzel egyetért kézfelemeléssel jelezze. 7 igen szavazattal a képviselő-testület az alábbi
döntést hozta.
74/2012.(V.30.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Fellner Jakab , Kertalja utcák
valamint az összekötő út rendes aszfaltos felület kialakításához is kér árajánlatot.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Grúber: A belső önkormányzati utak (Óvoda u, Rákóczi u, Malom u, Hunyadi u, Óvoda köz)
útburkolati repedések kijavítását, kátyúzását feltétlenül meg kell csinálni , kértem árajánlatot.
A REKMA kft ajánlata 600,-Ft/fm+ áfa, ha ennél több a folyóméter 590,-Ft/fm +áfa a
vállalási ár. 3 év garanciával,
Javasolom bízzuk meg a Rekma Kft.-ét az eredeti árajánlatával tételes felméréssel, csinálják,
ne várjunk rá semmit.

10
Költségvetésbe útépítésre betervezett pénzből van rá fedezet. . Aki ezzel egyetért
kézfelemeléssel jelezze. 7 igen szavazattal a képviselő-testület az alábbi döntést hozta.
75/2012.(V.30.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati utak útburkolati
repedéseinek kijavításával, kátyúzásával megbízza a vérteskethelyi REKMA-Hungary Kft-t
A költségeket a költségvetésbe útfelújításra tervezett összegből biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
14. napirend:

Kecskéd Községért Alapítvány elnökének megválasztása

Grúber: Szalados Mihály úr lemondott a Kecskéd községért Alapítvány elnöki tisztségéről..
Ügyviteli munkákat Hartman József alelnök végezte el azóta. Több személyt, többször is
megkérdeztünk, hogy vállalj-e ezt a tisztséget. Végül Csapucha Tamás képviselő úr úgy
döntött, hogy elvállalja hosszas rábeszélés után az elnöki tisztséget. A Kuratórium úgy
döntött, hogy jelöli, az alapító önkormányzat képviselő-testülete dönt.
Aki egyetért azzal, hogy Csapucha Tamás urat válasszuk meg Kecskéd Községért Alapítvány
Elnöknek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 6 igen, 1 tartózkodással Csapucha Tamást
választja meg az alapítvány elnökének a képviselő-testület
76/2012. (V.30.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
Községért Alapítvány Elnökének Csapucha Tamást megválasztja.

a Kecskéd

Határidő: bejegyzésre 30 nap.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
15. napirend:


Egyebek

Repülőtér művelési ág változtatásra vonatkozó mezőgazdasági vállalkozók
kérelme

Grúber: felolvasta a levelet. Művelési ág változtatás iránti kérelemről van szó.
Antalné: Mivel érintett egy önkormányzati képviselő, felolvasom a ÖTV. ide vonatkozó
részét.
Wittman Csaba: Akkor kimegyek a teremből.
Grúber: Nem kell kimenned, nyugodtan maradj benn. (ezzel a testület egyet értett)
Támogatáshoz való hozzájutás miatt kérik a legeltető gazdák a művelési ág változtatást. Old
Timer- nek mindegy. A Repülő Szövetség Elnöke elzárkózott a válasz elől, azt mondta, hogy
ilyen kérés még nem volt.
Hartman: Veszélyes játék, olyan besorolási ágazatban van, amire nem véletlenül vette ki
repülőtérnek. Elvehetik tőlünk. Bevételt produkál, nem sokat, de van belőle hasznunk.
Tomayer: Ha a repülési sáv megmaradna, akkor nekünk olyan nagy dolgunk nincs vele,
biztosítani tudnánk a repülést, nem vélem aggályosnak az átminősítést.
Hartman: A jogi helyzet lesz más. Elveszíthetjük a területet.
Eck Márton: 2,7 hektáron lehetne ezek szerint ipari tevékenységet végezni. Arról volt szó,
hogy ezt nem lehet.
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Eck Ferenc: A szerződés jelen passzusának a mezőgazdasági tevékenység nem felel meg. Ha
kérünk az ÁPV Rt-től állásfoglalást, kérhetünk.
Grúber: Ha azt mondja az ÁPV Rt hogy mehet, csináljuk, nincs ember, aki most azt tudja
mondani, hogy később vissza lehet vonni ezt a döntést, újra kivett terület lehet. Lehet, hogy
azt mondja az állam, hogy nagyon szigorú feltételek között lehet kivonni művelésből területet.
Egy jogszabály módosítással azt is mondhatja, hogy a termőföld védelme érdekében
egyáltalán nem engedi meg. Veszáélyes játék.
Van-e még ezzel kapcsolatban javaslat vagy kérdés?
Grúber: Döntsünk ma, hogy átminősítjük-e vagy nem, Kérünk-e az ÁPV Rt-től
állásfoglalást?
Eck Ferenc: Csak a szerződés szerinti célokra használhatjuk, Egy állásfoglalás kérést megér,
de a szerződés szerint nem lehet átminősíttetni.
Hartman: Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet kérdezzük meg,
Grúber: Döntünk ma? 3 igen nem kapott többséget, kérünk az ÁPV Rt-től illetve
jogutódjától állásfoglalást.
77/2012. (V.30.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a repülőtér
művelési ágváltoztatásával kapcsolatban megkéri a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
állásfoglalást és a kérelemről annak ismeretében dönt.
Határidő: állásfoglalás megkérése 2012.06.10.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester


Támogatási kérelmek

- Vakok és Gyengén látók Egyesület kérelme.
Grúber Zoltán: 15 ezer forint támogatás megállapítását javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem
kézfelemeléssel jelezze.
5 igen 2 nem szavazattal a képviselő-testület 15 ezer ft
támogatásban részesíti az Egyesületet.
78/2012.(V.30.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Tizenötezer
forinttal támogatja a Vakok és Gyengén-látók Egyesületének Komárom-Esztergom Megyei
Szervezetét, a tartalék keret terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
- Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme
Grúber Zoltán:15 ezer forint támogatást javaslok. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel
jelezze. 4 igen 1 nem 2 tartózkodás mellett a testület megszavazta a támogatást.
79/2012. (V.30.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Tizenötezer
forinttal támogatja az oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet a tartalékkeret terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
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Orbán Vincéné ürgehegyi lakos levele

Grúber: Orbán Vincéné Ürgehegyi lakos levélben fordult az oroszlányi polgármesterhez.
Kérte, hogy a külterületi településrészeinket Oroszlány Város vegye át. Ezt a levelet a
Polgármester Úr megküldte Nekünk. Azt javaslom, hogy döntsünk arról, hogy nem kívánjuk
megváltoztatni a településünk közigazgatási határait. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. Hét igen szavazattal a képviselő- testület a következő döntést hozta.
80/2012. (V.30.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy meg kívánja tartani a
jelenlegi közigazgatási területét.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester


Biedenkopf testvértelepülés meghívója

Grúber: Polgármestert, alpolgármestert és 10 horgászegyesületi tagot hívtak meg.
Visszatérünk még az utazás részleteire.
16. napirend:

Interpellációk, kérdések

Csapucha: Művelődési Ház kivitelezési hibák. Mikor lesznek kijavítva?
Záros határidőn belül le kéne zárni ezt a kérdést, jelöljünk ki dátumot. Nyári szünet kezdődik.
Iskola nyílászáróinak megvizsgálásáról döntöttünk.
Tájékoztatásul :100 ezer forintot szeretnék a Nyugdíjas Klubnak működésre, és a
Táncegyesületnek 50 ezer forintot szeretnék adni a képviselői keretemből.
Grúber: Műszaki ellenőrrel felveszem a kapcsolatot.
Eck Ferenc: Labdarúgó mérkőzésre meghívom az érdeklődőket Tatabányára. Tiszteletjegyet
szeretnék felajánlani. Külön autóbusz indul a Sportpályától délután.
Grúber: Köszönjük szépen.
Eck Márton: Kecskédi Tükörrel kapcsolatban kérdezem hogy a Salamon Gyöngyi küldte-e a
címlapterveket?
Grúber: Igen, küldte, menjünk a géphez és nézzük meg.
Ezután az a döntés született, hogy újabb terveket kér a testület.
Grúber: Az ülést 22 óra 55 perckor bezárom.

Kmf.

Antalné Zabányi Júlia
jegyző

Grúber Zoltán
polgármester

