Kecskéd Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2852. Kecskéd, Vasút u. 105.
Jegyzőkönyv
Készült 2012. október.15.-én 17 órától megtartott
rendkívüli Képviselő-testületi ülésen
Jelen van: Mellékelt jelenléti ív szerint
Grúber Zoltán polgármester köszönti a megjelent Képviselő-testületi tagokat.
Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Hét megválasztott települési képviselőből négy
fő van jelen. Eck Márton képviselő és Wittmann Csaba képviselő távolmaradást, Eck Ferenc
Zsolt képviselő kését jelzett. A mai testületi ülésre meghívtuk a Műszaki Bizottság kültagjait
is a járdaépítéssel kapcsolatban
A polgármester javaslatot tett a napirendi pontokra.
A napirendi pontokra tett javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta. Ezután rátért azok
megtárgyalására.
1. napirend: Járdaépítés kivitelező kiválasztása
Grúber: Járda felújításokról döntött a képviselő- testület. A beérkezett ajánlatokat a Műszaki
Bizottság tagja Fazekas Gyula értékelte a benyújtott ajánlatokat. Írásban mindenki megkapta,
tanulmányozhatta.
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
Csapucha: Aszfalt- Duó 2000 Kft ajánlatában kevesebb mennyiség szerepel, mint a többi
ajánlatban
Fazekas: Vértes-út Kft és a Széles út Kft a Vasú t utcában többel számol, a Fő utcában a
Geotech Kft mennyisége több.
Tomayer: Mindenki más mennyiséget adott meg. Szegélyben is több kilométeres eltérés van.
Amit mi tervezünk meg kéne mérni.
Fazekas: Nem volt egységes kiírás.
Grúber: Nagyjából négy ajánlat értékelhető. Mindenki megkapta azt az információt, amire
szüksége volt.
Rizing: A feszültségelosztó hálót nem kéne beépíteni, ki lehet hagyni, azzal is kisebb a
költség.
Fazekas Három évvel tovább tudja megakadályozni a repedések kialakulását.
Fazekas: Két-hárommillió forint a költsége összességében.
Csapucha: Aszfalt-duó Kft. irreálisan alacsony ajánlatot adott meg, mennyiségben is nagyon
alacsony összegekben adott ajánlatot. Varga és Társa Kft a második legkedvezőbb ajánlatot
adta.Én a Varga és Társa Kft. javaslom az előttem lévő dokumentációk alapján.
Rizing: Én is ezt az ajánlatot javaslom elfogadásra.
Grúber: Azt nem kérdeztük meg senkitől, hogy mikor tudnak kezdeni.
Beszéljük meg a vezérelveket, aztán próbáljunk meg alkudni.
Fazekas: Alapösszeg 1 millió 7-1 millió 8 körüli összeget még rá kell számolni a
Geotechnél,a dilatációs hézagok kiöntése miatt. Széles-út nagyon drága, Aszfalt-út nem
foglalkozik vele.
Eck Ferenc képviselő 17 óra 30 perkor megérkezett. Jelenlévő képviselők száma öt fő.
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Hartman: Meg lehetne osztani a helyszíneket két vállalkozó között is.
Eck Ferenc: A C4-es és a C8 mit jelent? Mi a különbség?
Fazekas: Más a szemcse méret.
Eck Ferenc: Mennyiségi eltérések is vannak az ajánlatok között. Van ahol benne van a
dilatáció, van ahol opciós tétel.
Tomayer: A kiírásban szerepel a járda vastagság.
Eck Ferenc: Nem egyenértékűek az ajánlatok.
Fazekas: Nem volt egységes kiírás. Mindenki maga mérte fel.
Eck Ferenc: Ad egy teljességi nyilatkozatot.
Fazekas: Azt beszéltük Feri, hogy az első és az utolsó ajánlatot nem vesszük be, mert nagyon
alacsony, nagy mennyiségi különbségek vannak, nem komoly ajánlatok.
Grúber: Négy ütemet kértünk, ezzel kapcsolatban van-e még valakinek kérdése?
Eck Ferenc Vasút utca páratlan oldal van a legrosszabb állapotban.
Tomayer: A Vasút utcában és a Fő utcában is egy nagyobb szakaszt újítsunk fel.
Grúber: Amit elkezdtünk, azt kellene befejezni, ha valaki az utca végén lakik, át tudjon
menni a másik oldalra. Legalább az egyik oldal legyen meg végig.
Eck Ferenc: Mekkora összeg van betervezve erre az évre?
Antalné: Utca felújítás vízelvezetéssel és járda aszfaltozás erre egységesen Negyvenhat
millió forint.
Grúber: Melyik ütemeket építsük meg? Van-e még vélemény? Nincs. Szavazás az utcákat
egyesével szavazzuk majd meg .
Eck Ferenc: Ha beadjuk a LEADER-es pályázatokat az teljes egészében utófinanszírozott.
Az egészet bevállalni, az nagy összeg, 23 millió forint. Gondoljunk erre is. Vasút utca
páratlan oldalát és a Fő utcát fejezzük be.
Grúber: A két utcát fejezzük be és az idén többet ne.
Tomayer: Fő utca páratlan oldal, Vasút utca páratlan oldal.
Hartman: Tomayer Bélával értek egyet.
Grúber: Mind a négy járda szakaszról szavazzunk.
Vasút u 1-97- ig három igen, két tartózkodás
Vasút u 2-40- ig két igen, három tartózkodás
Fő utca 1-99- ig két igen három tartózkodás
Fő utca 42 – 88- ig három igen két tartózkodás
A képviselő-testület 3 igen és 2 tartózkodással a következő határozatot hozta:
132/2012./X.15./ KT.sz. határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött hogy a Vasút utca 1- 97. és
a Fő utca 42- 88. házszámok közötti járdaszakaszokat újítja fel.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Grúber: Válasszuk ki a kivitelezőt . Hat ajánlat érkezett. Varga és Társa Kft, Geotech Kft ,
Vértes-út Kft , Széles út Kft , Aszfalt Duó Kft és a Superroad Kft adott ajánlatot.
Felkértem Fazekas Gyulát a Műszaki Bizottság kültagját, hogy értékelje az ajánlatokat. Ezt
Mindenki megkapta, A Superroad Kft ajánlata nem értékelhető, az Aszfalt Duó Kft a
legolcsóbb, de a megadott mennyiség sokkal kevesebb, mint ami a másik négy ajánlatban
van. Javasolom, hogy csak a Varga és Társa Kft, a Geotech Kft, a Vértes-út Kft és a Széles
út Kft ajánlatával foglalkozzunk.
Ezután a képviselők a szöveges értékelés alapján megvitatták az ajánlatokat .
A következő javaslatok hangzottak el.
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Tomayer Béla javaslata:
1. Varga és társa Kft, , 2. Vértes út Kft, 3 Széles út Kft, 4. Geotech Kft,
Csapucha Tamás javaslata:
1. Varga 10 millió 552 ezer
2. Vértes-út , 12 millió 450 ezer
4. Geotech 12 millió 780 ezer
3. Széles út 12 millió 638 ezer.
Mindenhol plusz ÁFA.
Grúber: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés?
Rizing: Széles utat be kellene hozni másodiknak. Ismerjük őket, dolgoztak már nekünk, de ha
az első nem jön össze, a második lehet, hogy már most el tudja kezdeni a munkát.
Rizing Mátyás javaslata:
1. Varga, 2. Széles- út, 3. Vértes-út, 4. Geotech .
Grúber: Szavazásra kerül a kérdés. Három javaslat hangzott el. Elhangzás sorrendjében.
Első javaslat Tomayer Béla javaslata: három igen, két tartózkodás.
1. Varga és társa Kft, , 2. Vértes út Kft, 3 Széles út Kft, 4. Geotech Kft,
Miután az első javaslat többséget kapott, így a további javaslatokkal kapcsolatban további
szavazásra nincs szükség
Általános vélemény még, hogy a Varga és társa Kft.-vel alkudozni kell.
133/2012.(X.15.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, hogy a járdafelújítással
kapcsolatban a következő kivitelezői sorrendet álltja fel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Varga és társa Kft-t
Vértes út Kft
Széles út Kft,
Geotech Kft,
A kivitelezővel meg kell kísérelni, hogy az alkut, az ajánlat csökkentésre
Megbízza a polgármestert a kivitelezői szerződés aláírására

Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Grúber:
Műszaki ellenőr személyéről is dönteni kell
Fazekas Gyula adott árajánlatot a Kecskéd, Vasút utca és Fő utca járda aszfaltozási
munkáinak műszaki ellenőrzésére.
Az árajánlat a következő munkák ellenőrzésére vonatkozik:
2480 fm járdafelújítás, szélesítés:
- meglévő repedezett járdaszakaszok bontása,
-járda és épületek közötti földfelületek kiemelése, zúzott kövezése, aszfaltozása
- meglévő járdák dilatációjának tisztítása és kiöntése
- kerti szegély beépítése betonmagba
- járdaszélesítés zúzottkő ágyazattal, CKT betonozással
- járdaaszfaltozás AC-4 jelű aszfalttal
- padkarendezés
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Ajánlat összege:

100.000 Ft+27% ÁFA = 127.000 Ft

Grúber: Tehát az ajánlat 127. 000,-ft.
Fazekas: Ha a fele mennyiség készül csak el, én csökkentem az összeget hatvanezer forintra,
plusz ÁFA.
Tomayer: Javaslom, hogy fogadjuk el a Fazekas urat ezekkel a feltételekkel,.
Grúber: Aki egyetért 76 ezer 200 forint bruttó összeggel kézfelemeléssel jelezze. Öt igen
egyhangú szavazattal a testület a következő döntést hozta.
134/2012. (X.15.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. Fazekas Gyulát megbízza a Vasút utca 1- 97. és a Fő utca 42- 88. házszámok közötti
járdaszakaszokat felújítási munka műszaki ellenőrzésével.
2. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
2. napirend:

Járási hivatalok felállításával kapcsolatos megállapodásról döntés

Grúber: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés?
Eck Ferenc: Heti három óra lesz itt ügyfélfogadás, szociális és gyámügyekben?
Antalné:
Azokban az államigazgatási feladatokban,
többek között
szociális és
gyermekvédelmi ügyekben, amik átkerülnek a járási hivatalba úgynevezett ügysegéd fog
közreműködni. De önkormányzati ügyekben és azokban az igazgatási ügyekben amelyek
jegyzői hatáskörben maradnak továbbra is itt helyben fogadjuk az ügyfeleket a szokott
módon.
Grúber: Aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Öt igen szavazattal a képviselő-testület a következő döntést hozta.
135/2012. (X.15.) KT. számú határozat
a járási hivatalok felállításával kapcsolatos döntésről
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy aláírja – a járások kialakításáról,
valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. XCIII. törvény,
továbbá a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2.
melléklete alapján – a járási hivatalok felállításával kapcsolatosan előkészített, a KomáromEsztergom Megyei Kormánymegbízottal kötendő megállapodást.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
3. napirend:

Falumegújító pályázatokról döntés

Grúber: Két pályázat indul előzetes egyeztetések alapján civilekkel egyeztetve, Falufejlesztés
és a másik a Vidékfejlesztés .
Bauer Zsolt úr pályázatíró itt járt. Kecskéd Községért Alapítvány pályázatott nyújtott be a
parókia felújításra. Előjöttek pályázati ötletek, templom felújításra, kecskédi Öreg-tó
partvédelemre és part rendezésre, Sport öltöző, Öreg- iskola hátsó rész felújítása, Tájház
helyén parkosítás, emlékmű állítás, szoborcsoport felújítás, játszótér és művelődési ház belső
felújítás.
Civil szervezetek 100 %-os támogatást kapnak Ha az Önkormányzat pályázik az ÁFÁ-t
bukjuk
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Egyházközség bevállalja a templomot, tó partvédelemnél a Horgászegyesület, öltözőre
a Sportegyesület kíván pályázni. Öreg iskola hátsószárnyának felújítását a Néptánc egyesület
felvállalja. Kálvária szobor csoportnál az Alapítványon keresztül működne a pályázat.
Két másik célterület a játszótér építés vagy bővítés és a Bányász emlékpark kialakítása. Erre
a kettőre már nem jutott civil szervezet.
Grúber: Öreg iskola hátsó szárny felújításra. Jelenleg iskolaként van bejegyezve. Kötelező
feladat ellátást biztosító épületekre nem lehet pályázni. Az épület már nem funkcionál
iskolaként. De az ingatlan nyilvántartásban, még ez a bejegyzés szerepel és ez lehet, hogy az
elnevezés miatt gond lehet a pályázatnál. A helyi építési szabályozat alapján helyi védett
épület . Szigorú szabályok vonatkoznak a felújítására. .
Csapucha: Eck Márton felvállalta, hogy beszél a saját elnökségével. Erről adott visszajelzést?
Grúber: Igen, szerdán lesz összejövetelük. Most foglalkozzunk az öreg iskola hátsó szárny
felújításával?
Fazekas: Ha van rá lehetőség és a falunak nem kerül pénzébe akkor célszerű volna.
Tomayer: Aki bevállalja, végig is kell vinni. A Táncegyesületnek nyilatkozni kell, hogy be
tudják-e vállalni.
Hartman: Célt mindenképen meg kell határozni, hogy mire kívánjuk használni.
Rizing: Milyen állapotban van? Kell-e vele foglalkozni? Van itt annyi minden.
Grúber: Kiállító terem vagy mesterségek bemutató terme vagy ilyesmire lehetne használni.
Ha a Néptánc egyesület elnöksége adja magát ehhez, kívánunk az öreg iskola felújítással
foglalkozni? Öt igen.
Játszótér építés illetve bővítés. A Horgásztanya mellett létesüljön vagy az ittenit bővítsük?
Rizing: A jelenlegit nagyon sok gyerek használja, minden napszakban.
Eck Ferenc: Merre bővítenénk? Célszerűbb lenne a tópartnál egy újat kialakítani..
Grúber: Mennyire vandálkodnának ott?
Tomayer: Sokan használnák, sokan járnak ki a tóra, családok is körbe sétálják a tavat. De a
védelem nem megoldott.
Csapucha: Állag megóvással van gondom, de ne menjünk el a lehetőség mellett.
Labanc J.: bevált a játszótér, a tónál is jó lenne egy
Hartman: Támogatom, hogy legyen. Ezt a játszóteret kerítsük be.
Grúber: a játszótér építésre a horgásztó melletti területen legyen pályázat benyújtva az
Alapítvány részéről , öt igen
A képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta:
136/2012. (X.15.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri
1. a Néptánc egyesületet, hogy az „öreg” iskola felújítására
2. a Horgász egyesületet, hogy a tó partvédelemre, partrendezésre
3. a Kecskéd községért Alapítvány a tó melletti játszótér kialakítására, Kálvária
szoborcsoport restaurálására
nyújtsanak be pályázatot a Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett falumegújításifejlesztési, valamint vidéki örökség pályázatra.
Az Önkormányzat a pályázatok benyújtásához segítséget, támogatást nyújt.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Grúber: Közpark létrehozása
Sok bányász ember volt itt a megelőző időszakokban, szeretnék, ha lenne bányász emlékhely.
Erre is lehet pályázni. A régi tájház helyén kialakíthatnánk egy közparkot és ott lehetne
kialakítani az emlékhelyet.
Tomayer: Akkor új építésű Faluház nem tud ide épülni.
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Grúber: Volt tájház területét ne háborgassuk? Temetőbe bányász emlékhelyet létrehozzuk,
arra szánjunk pénzt, a parkot 100 ezer forintból rendbe tudjuk tenni.
Csapucha: Annak meg kellene vizsgálni annak a lehetőségét, hogy el férne-e ott egy új
tájház. 16 millióból fel lehetne húzni már egy kisebb házat. Értelmesebb célra tudnánk
használni a pénzt, mint parkosításra.
Grúber: Építéshatóságtól meg kérdezzük, hogy építhető-e ide tájház?
Tomayer: Az E-ON-t is meg lehetne kérdezni, körbe lehetne járni a földkábeles kérdést,
kandelábereket felállítani a Fő térnél.
Grúber: Aki azzal ért egyet, hogy nem kívánunk ide közparkot létrehozni, kérem
kézfelemeléssel jelezze. Öt nem, egy tartózkodás mellet a képviselő-testület nem javasolja a
pályázatot erre.
137/2012. (X.15.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a lebontott Tájház
helyén nem kíván pályázati pénzből közparkot létrehozni.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Grúber: Sportpályán öltöző építés
Eck Ferenc: Az öltözőről akkor tudunk beszélni, ha tudunk konkrét költséget, de több
ütemben tudja csak megvalósítani ezt a Sportegyesület.
Grúber: Van-e még kérdés? Nincs. Járások működésével kapcsolatban tájékoztatást adna a
Kormányhivatal. Azt javaslom, hogy közmeghallgatás keretében kerüljön erre sor, ennek az
eseménynek a várható időpontja október 29-e volna.
Október 23 .i ünnepség október 23-án lenne. Akkor kerülne sor a helyi kitüntetések átadására.
Grúber Köszönöm a megjelenést. Az ülést 19 óra 15 perckor bezárom.

Kmf.

Antalné Zabányi Júlia
jegyző

Grúber Zoltán
polgármester

