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Jegyzőkönyv 

 

Készült 2012. október.31.-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 

vendéget.   

Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Hét megválasztott települési képviselőből öt fő 

van jelen.  Wittmann Csaba képviselő távolmaradást jelzett. Eck Ferenc képviselő jelezte, 

hogy késik.  

Köszöntöm a megjelent vendégeket, dr. Éliás Róbert ügyvéd urat és dr. Karácsonyiné Handl 

Mária igazgató asszonyt.  

A  meghívóban  lévő napirendi  pontokon kívül még kettő napirend felvételét javasolta, 

valamint javaslatot tett azok tárgyalási sorrendjére. 

Első: Központi orvosi ügyelet ellátása tárgyú határozat javítása 

Második. zárt ülésen gyógyszertámogatás iránti kérelmek elbírálása. 

Egyhangú döntéssel a testület elfogadta a napirendekre tett javaslatot. Ezután rátért azok 

megtárgyalására. 

 

1. napirend.     Kecskéd Község Alapítvány Alapító Okirat módosítása 

 

Grúber: Vitára bocsátom a kérdést, előterjesztést.  

Hartman: Hármas pontban foglaltak eltérnek a kapcsolódó ötös pontban foglaltaktól.  

dr. Éliás: Nincs ellentmondás.  

Csapucha: Javaslom, hogy a későbbiekben térjünk vissza az Alapítvány Alapító Okiratának 

korszerűsítésére. Bízzuk meg ezzel az ügyvéd urat. Megkérem erre az ügyvéd urat.  

dr. Éliás: Jónak tartom, hogy foglalkozzunk ezzel.   

 

Grúber: Öt igen szavazattal, egyhangú döntéssel a Képviselő-testület elfogadta az Alapító 

Okirat módosítását. 

 

138/2012.( X.31.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd Község Képviselő Testülete a dr. Éliás Róbert ügyvéd által készített „Kecskéd 

Községért” Alapítvány 7. sz. módosító okiratát, valamint az alapítvány egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratát jelen határozatával elfogadja. 

 

Felhívja a jegyzőt, hogy ezen határozat hiteles kiadmányát nyújtsa be a Tatabányai 

Törvényszék, mint I. fokú bíróság részére a Pk.60.096/1991. sz. ügyben a bíróság 37. 

sorszámú hiánypótló végzése alapján. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Grúber Zoltán polgármester 

                 Antalné Zabányi Júlia jegyző 
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17 óra 43 perckor Eck Ferenc képviselő megérkezett. Jelenlévők száma hat fő. 

 

 

2. napirend:                Általános Iskola működtetéséről döntés 

 

Grúber: Az előterjesztést a képviselők megkapták.  Van-e kérdés? Képviselők részéről nincs.  

Megkérdezem az általános Iskola igazgatóját, kíván-e észrevételt, javaslatot tenni a 

napirenddel kapcsolatban? 

dr. Karácsonyiné: Igen kívánok. Köszönöm a lehetőséget polgármester úr. Nagyon nehéz és 

felelősségteljes döntés előtt áll a képviselő-testület. Gondolkodtunk együtt sokat a 

lehetőségekről. Fenntartásról beszéltünk. Irányelveket, jogszabályi helyeket megnéztük. 

Német Nemzetiségi Önkormányzat előtt nincs kijárt út. A vele megkötendő megállapodásnak 

tíz évre kellene szólnia. Nem tudjuk, hogy egy év múlva mi lesz. Önálló pénzeszköze nincs. 

Azt, hogy az állam mit ad hozzá, még nem lehet tudni. Apparátusa sincs hozzá.  

A járások miatt szakmailag Oroszlányhoz fogunk tartozni. Abban bízunk, hogy a Képviselő-

testület úgy dönt, hogy működtetni fogja az iskolánkat. Szeretnénk itt maradni valamilyen 

szinten.  

Hartman: Teljesen nyilvánvaló volt a kormány szándéka. Az önkormányzatnak képtelenség, 

hogy ki tudja gazdálkodni. Nem látom olyan drámainak az iskola jövőjét, mint Te. Nem olyan 

nagy baj, ha az egyedi arculat eltűnik. Az önállóság még valamilyen irányban megmaradhat.  

Grúber:  A kormánynak az esélyegyenlőség biztosítása a célja. Abban bízom, ha azt 

mondjuk, hogy számunkra fontos, a nemzetiségi oktatás fenntartása, külön szerződéssel a 

járási tanfelügyelettel felvállalhatjuk a különböző, számunkra fontos plusz finanszírozását.  

Nem tudjuk, hogy a költségvetési számok hogyan alakulnak a finanszírozásunkban, nagy 

elvonások lesznek, kb. a fele lesz a korábbi évekhez képest az állami normatíva.  Még nem 

tudjuk, hogy mennyi lesz. Várhatóan nagyon le fog csökkeni a költségvetésünk.  

Ha a működtetést vállaljuk fel, arra nem kapunk az államtól pénzt. Nem tudjuk megtartani így 

az iskolát, nem tudjuk bebiztosítani magunkat. 

Eck Ferenc:  Háromezer fő alatti települések nem vállalnak iskola működtetést. Van egy új 

javaslat a Parlament honlapján, nem csak a súlyadó jó részét viszi el az állam, hanem a 

helyben maradó személyi jövedelemadó egy jó részét is. Az állam az önkormányzatoktól a 

forrást el kezdte megvonni. Ugyanakkor, mégis lehetővé teszi az önkormányzatoknak a 

működtetést. A tankörzetek miatt tulajdonképpen meg is szűnik a szabad iskolaválasztás 

lehetősége. Osztom polgármester úr érvelését. Sokkal többet von el az állam, mint amennyibe 

eddig került az iskolák működtetése, kb. a dupláját. Próbáljuk meg, hogy számoljuk ki, hogy 

mi az, az összeg a költségvetésünkben amennyivel tudjuk finanszírozni a felújítást, esetleg 

fejlesztést. A működésben próbáljunk meg segíteni. A tulajdont nem veszi el az állam, az, az 

önkormányzaté marad.. 

dr. Karácsonyiné: Nagy veszélynek látod, a körzethatárokat meg fogják szabni. 

Feladatfinanszírozás van, nem létszám alapú. Magas létszám határokat szab. 

Csapucha: Minden háromezer fő alatti település nagy gondban van, mert döntenie kell ebben 

a kérdésben. Alapfeladatokat kötelezően kell ellátni. A működtetéshez az állam kérhet az 

önkormányzattól támogatást. Nem tudunk jó döntést hozni. Meglepődtem, hogy nem kaptunk 

előterjesztést előzetesen, amit kaptunk az is rövid. A többi önkormányzat, aki tárgyalta, azok 

is átadták működtetésre az iskolájukat. Olyan döntésekbe hajszolnak bele, amiről nincsen 

semmilyen információnk.  

Antalné: Az előző ülésen, amikor tárgyaltuk az iskola működtetését, a nyilatkozatot, átnéztük 

a költségvetésünket. Eddig a pillanatig nincs arról információnk, hogy mennyi bevételünk lesz 

jövőre, azért nem került számadat az előterjesztésbe. Az előző  üléshez képest új 

információnk nincs. A tartalom a lényeg, nem az előterjesztés oldalszáma. 

Tomayer: Ez egy olyan folyamat, amit mi nem tudunk befolyásolni. Az épület nálunk marad, 

elég rossz állapotban van, ha felújításra lesz szükség, ez hogyan fog történni? Ki fog kötelezni 

minket és hogyan?  
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Hartman: Az állam is jó gazda. Más nyugat- európai államokban. Meg kell nézni a svájci 

vasutat.  

Eck Ferenc:Várhatunk még a döntéssel két hetet, annyi van a határidőig.  

Grúber: November 15-ig kell döntenünk.  

Eck Ferenc: A mai ismeretink szerint tudunk dönteni. Ha az anyagi lehetőségeink majd 

megengedik, segítsük az iskolát a működtetésben.  

Grúber: Aki elfogadja , két határozati javaslatról kell döntenünk. De mielőtt a határozati 

javaslatot meghoznánk a következőket el szeretném mondani. Szívesen működtetnénk és 

fenntartanánk az iskolát. De olyan kényszerhelyzetben vagyunk, hogy nem vagyunk abban a 

helyzetben, hogy a megfelelő pénzügyi  információ nélkül dönteni tudjunk.   

Tekintettel arra, hogy a költségvetési helyzet teljesen bizonytalan,  az körvonalazódik, hogy a 

képviselő-testület nem fogja tudni vállalni az iskola működtetését, véleményemet a 

hozzászólások tükrében alakítottam ki.  

Határozati javaslat:   

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelenleg rendelkezésére álló 

információk birtokában, legnagyobb jó szándéka ellenére sem tudja vállalni az önkormányzat 

illetékességi területén az általános iskola működtetését, ezért visszavonja korábban tett 

121/2012./IX.25./ sz . határozattal elfogadott szándéknyilatkozatát.  

 

Grúber: Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Öt igen és egy 

tartózkodással az alábbi  határozatot hozta:   

 

139/2012.( X.31.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelenleg rendelkezésére álló 

információk birtokában, legnagyobb jó szándéka ellenére sem tudja vállalni az önkormányzat 

illetékességi területén az általános iskola működtetését, ezért visszavonja korábban tett 

121/2012./IX.25./ sz . határozattal elfogadott szándéknyilatkozatát.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Grúber Zoltán polgármester 

 

dr. Karácsonyiné: Köszönöm szépen a meghallgatást. Remélem jövőre bármilyen 

segítséggel fordulunk az önkormányzathoz, azt megkapjuk. Köszönöm szépen. 

 

Grúber: Pár perc szünetet rendelek el. 19 óra 05 perckor.  

              Az ülés 19 óra 15 perckor folytatódott. 

 

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

                                döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatokvégrehajtásáról 

 

 Grúber: Utolsó beszámoló 2012. szeptember 12.-én hangzott el.  

Szeptember:  

09.13. Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Társulási ülés volt. 

09.19. Katasztrófavédelmi Igazgatósággal együttműködve vízelvezető árkok ellenőrzése  

           megtörtént. 

09.19. Környe-Bokod Takarékszövetkezet helyi vezetőjével megbeszélést tartottam. 

09.20. Környe-Bokod Takarékszövetkezetnél Környén megbeszélést tartottunk. Meg-  

           állapodtunk, hogy mielőtt lejárnának a lekötéseink, egyedi elbírálás alapján állapítják 

           meg a kamatot. Úgy gondolom, hogy ez mindenképen előre lépés a jelenlegi  

           helyzethez képest. 

09.20. OTKT Társulási ülésen voltunk Oroszlányon. 

09.25. Pénzügyi Bizottsági ülés volt. 

09.25. RKT ülés  

09.26. Kecskéd- Pécs  labdarúgó mérkőzés 
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09.28. Bokodon ovi olimpia volt. A kecskédi gyerekek az első helyet szerezték meg.  

           Gratulálunk a gyerekeknek is a felkészítő óvónőknek is.  

09.28. Néptánc Egyesület 50 éves jubileumi ünnepsége volt. 

09.29. Szüreti Felvonulás és Mulatság volt a településen. 

Október: 

10.01. Kecskéd Községért Alapítvánnyal pályázati megbeszélést tartottunk. 

10.02. Transzformátor ügyében intézkedni kellett. 

10.04. Járdaépítés bejárásán voltunk. 

10.09. Plébánia épületében a Vértes-Gerecse Szövetséggel bejárást tartottunk. 

10.09. Véradás volt a Művelődési Házban. 

10.10. Pályázati megbeszélést tartottunk a pályázatíróval Bauer Zsolttal. 

10.12. Aszfaltrepedés miatt garanciális bejáráson voltunk. 

10.15. Rkt ülés. 

10.16. Kulturális Bizottsági ülésen Idősek Napját készítettük elő. 

10.19. Néptánc Egyesület megbeszélést tartott. 

10.21. 15 éves volt a Nyugdíjas Klub. Nagyon jó  Hangulatú ünnepséget tartottak a    

           nyugdíjasok.. Nagyon jól érezte magát mindenki aki megjelent a rendezvényen. 

10.23. Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Megemlékezésének községi ünnepségét  

           tartottuk, utána a kitüntetések átadására került sor a Művelődési Házban. 

10.25. Iskola előtti parkoló engedélyezési bejárást tartottuk a Közlekedési Felügyelettel. 

10.29. Közmeghallgatást tartottunk a képviselő-testületi ülésünkön a Művelődési Házban, 

ahol a Kormáényhivatal képviselője adott tájékoztatást a járások megalakításáról. 

10.30. A Remondisnál Oroszlányon alpolgármester úrral közösen megnéztük a hulladék- 

           szállító járművünket. 

10.30. Pályázati megbeszélést tartottunk a Polgármesteri Hivatalban. 

 

 

19 óra 19 perckor Eck Ferenc képviselő távozott az ülésről. Jelenlévők száma öt fő. 

19 óra 23 perckor visszatért az ülésre, a jelenlévők száma hat fő. 

 

Csapucha:    az Idősek Napjáról kaphatnánk-e információt? 

Grúber: Igen, az Egyebek napirendi pontban. 

 

Egyhangú igennel  a képviselő-testületi tagok elfogadták a beszámolót. 

 

4. napirend:                Kecskéd Községért Alapítvány beszámolója 

 

Grúber: A beszámolót előzetesen mindenki megkapta. Felkérem az Alapítvány elnökét van-e 

szóbeli kiegészítésre igénye?  

Csapucha: A szöveges rész 2011 október 01-től 2012.október 01-ig szól. Az Alapítvány 

beszámolási kötelezettsége mikori időszakra szól?  

Antalné: A gyakorlat az volt eddig, hogy az előző évről szólt. Most a váltás miatt kicsit 

összecsúsztak a beszámolók.  

Csapucha: Szalados Mihály Elnök úr 2010 végén lemondott, ezért szól több évről egyszerre a 

beszámoló.  

Grúber: Van-e az írásos anyaggal vagy a szóbeli kiegészítéssel kapcsolatban észrevétel, 

kérdés? 

Tomayer: Szeretném megköszönni az Alapítványnak elég sok munkát bevállaltak, ami a 

települést gazdagította.  A z elnök nélkül Hartman József alelnök  úr vitte az ügyeket,. 

Köszönetemet fejezem ki Csapucha Tamásnak az eddig végzett tevékenységért, sok sikert 

kívánok. 

Grúber: Én is csatlakozom az előzőekhez. Gratulálok a megválasztáshoz, az kívánom, hogy 

Alapítvány a jövőben is sok sikert érjen el, arra kérem a jelenlévőket is, hogy támogassák az 

Alapítványt. Kitartást és jó munkát kívánok. 
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Aki elfogadja, a beszámolót, kérem kézfelemeléssel jelezze. Öt igen és egy 

tartózkodással a képviselő-testület az alapítvány beszámolóját elfogadta. 

 

140/2012.( X.31.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kecskéd községért Alapítvány  

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Grúber Zoltán polgármester 

 

 

 5. napirend:          2013 évi helyi adóztatás előkészítése 

 

 Grúber: Előterjesztést mindenki megkapta. Mi a véleménye a Képviselő-testületnek? 

Korábban az volt a képviselő-testület véleménye, hogy megértve a helyi lakosok anyagi 

helyzetét, nem emelte a helyi adókat. Másik része az, hogy lényegesen csökkeni fognak itt az 

állami normatívák, erőteljesen kapacitálja az önkormányzatokat az állam, arra, hogy emelje a 

helyi adókat. Rendelkezünk bizonyos tartalék pénzeszközökkel Ezért azt javaslom, hogy a 

2013-as évre se emeljük az adókat.  

Hartman: Egyetértek a véleményeddel. Az amúgy is magas megélhetési költségeket ne 

terheljük magasabb adókkal. A Közmeghallgatás folytán kellene foglalkozni a telekadó 

kérdésével. Mit kívánunk a meglévő telekadó hiánnyal tenni? Illetve a Fő utcában lebontott 

ház miatti telek adójával mit kívánunk tenni?  

Grúber: Jogos a kérdés. Ki kellene mondani, hogy átlag méretű telek után fizesse az adóját, 

vagy elgondolkodjunk arról, hogy a mai helyzetben fenntartsuk-e a telekadót. Nem tudják 

értékesíteni a telkeket a lakók.  

Antalné: a Pénzügyi Bizottság üljön össze és tárgyalja meg, tegyen javaslatot.  

Csapucha: Lehetőségünk van egyedi megállapítást meghozni? Van több ilyen telektulajdonos 

is? Ha ilyen irányba mozdulunk el, mindenkinek meg kell adni a kedvezményt.  

Antalné: A Rendezési tervben meghatározott mértékű építési telken felüli részre lehetne 

mentességet adni. 

Hartman: Mentesülhet-e a fizetés alól a Fő utcai telekadó tartozó? 

Antalné: Nyilatkozott, hogy beépíti.  Kérhet részletfizetést.   

Hartman: Aki nem vallja be a telket, annak nem kell fizetnie? 

Antalné: Ha van rajta egy romos ház, nem kell fizetnie telekadót, de az ingatlan nyilvántartás 

adatai a mérvadók az adó megállapításánál.  

Grúber: Kérjük a jegyző asszonyt, tájékoztasson minket a lebontott házak után maradt telekre 

fizetnek-e telekadót? 

Hartman: Javaslom, hogy szüntessük meg a telekadót. 

Grúber: Kérjük fel a Pénzügyi Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy a telekadó 

megszüntetése milyen következményekkel járna a költségvetésünkre. 

Hartman: Ha képviselő-testület tagjainak többsége azt mondja, hogy ne szüntessük meg, nem 

kell a Pénzügyi Bizottságnak munkát adni. 

Eck Márton: Azt még el tudom fogadni, hogy 8-900 nm fölött ne fizessen, de a 

megszüntetést nem javaslom. Sokan spekuláció miatt nem adták el alacsonyabb áron a 

telküket, pedig olcsóbban lett volna rá vevő.  

Grúber: Van-e szándék arra, hogy 2013 január01.-től eltöröljük a telekadót? 

Eck Ferenc: Az eltörléssel nem értek egyet, de a csökkentését javaslom. 

Tomayer: Javaslom én is a csökkentését, mert nincs építési kedv.  

Grúber: Nézzük meg, hogy egyáltalán mennyi telket érint.  

Ma azt kell eldönteni, hogy akarjuk-e emelni a helyi adókat?  

Eck Ferenc: Javaslom, hogy a Pénzügyi Bizottság foglalkozzon azzal, hogy mennyi telek 

érintett.  
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Grúber: Határozati javaslat: 2013 évre a helyi adók ne kerüljenek emelésre, kérem, aki 

ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Hat igen szavazattal a képviselő-testület a következő 

döntést hozta.  

141/2012.(X.31.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2013. évben a 

helyi adók mértékét nem emeli fel. 

 

Határidő: következő testületi ülés 

Felelős: Grúber Zoltán polgármester 

 

 

Grúber:   javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottság és a Műszaki Bizottság  foglalkozzon a 

telekadó kérdésével. Hat igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 

 

142/2012.(X.31.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy felkéri a Pénzügyi 

Bizottságot és a Műszaki Bizottságotvizsgálja meg a telekadó módosításának lehetőségét.  

 

Határidő: következő testületi ülés 

Felelős: Grúber Zoltán polgármester 

   Bizottsági elnökök 

 

6. napirend:     2013 évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása              

 

Grúber: Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban?  

Antalné: Eddig a kistréségi társulás látta el a belső ellenőrzési feladatokat. Társulás 

megszűnik, belső ellenőrzésre a költségvetésben pénzt kell biztosítani erre, mert kötelező 

működtetni. 

Grúber: Aki elfogadja az előterjesztést, kérem kézfelemeléssel jelezze. Hat igen szavazattal a 

képviselő-testület a következő döntést hozta. 

 

143/2012.(X.31.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2013. évi ellenőrzési 

tervet. 
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2012. nov.15. 

Felelős: a határozat kihirdetéséért: Antalné Zabányi Julia jegyző 

 

7. napirend:        Helyi rendeletek módosítása   

        (étkeztetés) 

Grúber: Írásos anyagot képviselő-testület tagjai kézhez kapták. Van-e kérdés észrevétel, 

javaslat ezzel kapcsolatban? Aki elfogadja az étkezési nyersanyag normáról szóló rendelet 

módosítást, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

 

Hat igen szavazattal a képviselő-testület a következő döntést hozta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a Nevelési-oktatási intézmények étkezési 

térítési díjáról szóló 13/2012.(VIII.27.) sz. rendeletet módosító 16/2012.(X.31.) sz. 

rendeletét 
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Hat igen szavazattal a képviselő-testület a következő döntést hozta. 

 

A Képviselő-testület 17/2012.(X.31.) sz. rendeletével  egyhangúlag elfogadta  a szociális 

igazgatásról és szociális  ellátások helyi szabályairól szóló  4/1997.(IV.14.) sz. 

önkormányzati rendelet módosítását. 

 

 

8. napirend:    Vagyonrendelet módosítása 

 

Grúber: Előzetesen mindenki megkapta az előterjesztést. Van-e kérdés? 

 

Kérdés, észrevétel nem volt. 

 

Hat igen szavazattal a képviselő-testület a következő döntést hozta. 

 

A Képviselő-testület 18/2012.(X.31.) sz. rendeletével  egyhangúlag elfogadta  az 

önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról 

szóló 3/2009.(III.25.)  önkormányzati rendelet módosítását. 

 

 

 

9. napirend:   Központi orvosi ügyelet ellátása tárgyú határozat javítása 

 

Grúber: Felkérem jegyző asszonyt, ismertesse az előterjesztést. 

Antalné: Az  oroszlányi Önkormányzat központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó 

előkészítésre törvényességi  észrevételt tett a Kormányhivatal, ami érinti az általunk  ezzel 

kapcsolatban szeptember 25-én hozott határozatunkat is. Határozatunk 3.b) pontját kell 

javítani. (Felolvasta a módosítani szükséges pontot.) 

Az oroszlányi önkormányzat kérése ma  délután érkezett, ezért nem került kiküldésre. 

  

Grúber: Van-e kérdés, észrevétel? Aki elfogadja a módosítást, kérem, kézfelemeléssel 

jelezze. Hat igen szavazattal a képviselő-testület a következő döntést hozta.   

 

144/2012. (X.31.) KT. számú határozat 

 
Központi Orvosi Ügyelet ellátásának átszervezéséről 

 

Kecskéd község  Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. Egyetért a Központi Orvosi Ügyeleti rendszer előterjesztésben foglaltak szerinti átalakításának 

szándékával, az ügyelet külső vállalkozó társaság által történő ellátásával.. 

2. a közbeszerzési eljárás előkészítése érdekében: 

1. Kecskéd község önkormányzat képviselő-testülete az új ügyeleti rendszer kialakítását 

támogatja, abban  részvételi szándékát kinyilvánítja 

 

2. Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a 2012. évi közbeszerzési      

      tervébe a Központi Orvosi Ügyeleti ellátás tárgyú közbeszerzési eljárást, melynek    

      lefolytatásáról az új Központi Orvosi Ügyeleti rendszerben részvételi szándékot jelző  

      kistérségi települési önkormányzatokkal közösen gondoskodik a közbeszerzésekről szóló  

      2011. évi CVIII. törvény 21. § (3) bekezdése alapján oly módon, hogy meghatalmazza  

      Oroszlány Város Önkormányzatát a közbeszerzési eljárás lefolytatására, és magára nézve  

      kötelezőnek ismeri el Oroszlány Város Önkormányzatának a közbeszerzési eljárás során  

      meghozott döntését. 
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3. az új Központi Orvosi Ügyelet ellátására – figyelemmel a lakosság 

számára és az ellátottak arányára - előirányzatot biztosít a 2013. évi költségvetésben, 

legfeljebb az előterjesztésben szereplő becsült érték erejéig. 

3. A Központi Orvosi Ügyelet ellátására a közbeszerzési eljárást követően oly módon köthető 

szerződés, hogy a Megrendelő részéről Oroszlány Város Önkormányzata és a részvételi 

szándékot jelző települések önkormányzatai szerepelnek szerződő félként. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Grúber Zoltán polgármester 

 

 

10. napirend:          Egyebek 

 

 

1.Szemétszállító gépjármű megvásárlására ajánlat REMONDIS ZRT-től. 

 

Hartman: Nem szokványos méretű autó. Mercedes típusú, 13 tonnás autó. Magyar 

felépítménye van. Nem túl sikeres konstrukció. Városban használható. 280 ezer kilométer van 

az autóban, ez viszonylag kevés. Megítélésem szerint egymillió forintnál többet ér. Más 

összegben állapítjuk meg a maradványértékét vagy elfogadjuk a Remondis ajánlatát. Mi nem 

tudunk mit kezdeni vele, ha esetleg ki akarnánk fizetni a másik tulajdonost.  

Grúber: Nekem az a dolgom, hogy minél több pénzt hozzak a falunak. Előzményeket 

ismeritek.  

Hartman: Azt vártam, hogy normális felépítményű az autó. Értékesíteni nem nagyon lehetne.  

Grúber: Elfogadjuk a vásárlási összeget vagy nem fogadjuk el és tovább tárgyalunk.       

1. Aki egyetért azzal, hogy 500 ezer forintért eladjuk a tulajdonrészünket a Remondis Zrt. 

részére, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 3 igen 1 nem 2 tartózkodó szavazattal a javaslat nem 

kapott többséget. 

2. Aki nem kívánja eladni 500 ezer forintért, hanem tovább kell tárgyalni. Hartman József 

alpolgármestert és Csapucha Tamás képviselőt, Pénzügyi Bizottság elnökét bízzuk meg a 

tárgyalások lebonyolításával. 

 Hat igen szavazattal a képviselő-testület a következő döntést hozta.  

 

145/2012. (X.31.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy nem kívánja 

eladni 500 ezer forintért a közös tulajdonú hulladékszállító gépjárművet, hanem tovább kell 

tárgyalni. Hartman József alpolgármestert és Csapucha Tamás képviselőt, Pénzügyi Bizottság 

elnökét bízza meg a tárgyalások lebonyolításával.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Grúber Zoltán polgármester 

 

2. Járda építés 

 

Grúber:. Arról született döntés, hogy első körben Varga és Tsa Kft-vel  tárgyalunk. 

Tárgyaltunk, egy összegben bevállalja, őt bízzuk meg. Tételesen felmérték, 11 millió 998 ezer 

400  forint ajánlatot tettek, átalányárra.  

Így jött képbe a Geotech Kft. Nagyobb műszaki biztonságot és jobb járdaminőséget jelent a 

számunkra. Megnyilatkoztattuk, hogy 11 millió 998 ezer forintér bevállalja-e . Azt mondta, 

hogy bevállalja. Ezért  úgy döntöttünk, hogy őket bízzuk meg . November elején kezdenek, 

két-három héten belül végeznek.  

Eck Ferenc: Nem ugyanaz volt a műszaki tartalom.  

Grúber: Most akkor mi legyen. Úgy hoztuk meg a döntést, hogy teljesen azonos a műszaki 

tartalom.  
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Eck Márton: Engem az aszfalt vastagságnál  az az egy centi különbség  zavar, meg az, 

hogy a Varga és Tsa.  Kft-t kihoztátok már első helyen.  

Tomayer: Nem fogod tudni az öt vagy négy centit ellenőrizni.  

Eck Ferenc: Ha az ágyazata erősebb, az többet ér.  

Hartman: Miért nem jön oda mindenki a helyszínra, utólag teszitek fel a kérdéseiteket. Így 

nem lehet járdát építeni. Nem volt egységes kiírás. Ti is tudjátok, mert elmondtuk már nem 

egyszer. A Geotech elsőre vette a fáradtságot és elsőre pontosan felmérte a mennyiségeket, 

megadta  az ajánlatot. Megint kétségbe vonjuk azt a döntést, amit már meghoztunk. A Varga 

és Tsa. azt mondta, hogy így már nem vállalja egységáron. Majd utólag elszámolunk  

Grúber: Nem lenne itt probléma, ha a Geotech is öt centiméteres ajánlatot adott volna.  

Eck Márton: Ha felszorzod az egy centis aszfalt árat, a Geotech nem lesz olcsóbb.  

Hartman: A Fazekas Gyula műszaki ellenőr is azt mondta, hogy korrektebb a Geotech 

ajánlata. 

Eck Ferenc: Almát a körtével nem lehet össze hasonlítani. Én nem tudok mit mondani, mert 

akkor nem voltam itt. A múltkor is azt mondtam, hogy nem egyforma a műszaki tartalom.  

Grúber: Többet így nem szabad nekimennünk a járdaépítésnek. Nekünk kell tételesen 

felmérni.  

Tomayer: Ingyen ezt senki nem fogja neked megcsinálni.  

Grúber: Akkor megfizetjük.  

Szavazásra bocsátom . Geotech Kft-vel kössünk 11 millió 967 ezer plusz Áfa  

4 igen 2 tartózkodás mellet a képviselő-testület döntése értelmében a Geotech Kft.bízza meg a 

Vasút utcai és Fő utcai járdaépítéssel. Megbízza a polgármestert a szerződés aláírásával.  

 

146/2012. (X.31.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. megbízza a Geotech Kft. –t a Vasút utcai és Fő utcai járdaszakaszok felújításával. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Grúber Zoltán polgármester 

  

 

3. Pályázatokról tájékoztató 

 

Grúber: Minden civil szervezettel  megtárgyaltuk, hogy mit kell csinálnia, milyen célra nyújt 

be pályázatot, a Sport a kivétel ők nem pályáznak. 

Eck Ferenc: Hiába pályáznánk, úgysem nyernénk.  

Grúber: Jó akkor ti nem vesztek részt benne. 

Eck Márton Kérni szeretnék egy példányt abból a testületi döntésből, hogy az önkormányzat 

minden költséget vállal. 

Grúber: Jó rendben van. Jegyző asszony megküldi a kivonatot.. 

Csapucha: Szeretném megkérdezni Eck  Ferenc képviselő társamat, hogy miért nem 

pályáztok, mert engem megkerestek a faluból emberek, hogy miért nem támogatja jobban a 

képviselő-testület az öltöző felújítást. Megkereshetnék a képviselő-testület tagjai is 

szervezeteket, embereket, cégeket, hogy a társasági adóval kapcsolatban támogassák az 

egyesületet., ebben tudunk segíteni. 

Eck Ferenc: Volt elnökségi ülésünk. Olyan döntés születetett, hogy a rajzot elkészíti a 

Fazekas Gyula. Most olyan bírálati szempontok vannak amire nulla pontot kapnánk, tehát 

elev nem érdemes pályázni.  Egy új konstrukciót dolgoztunk ki. Jobb pályázat lesz kiírva 

novemberben az MLSZ részéről. Öltöző felújítási program lesz ez. Van egy kecskédi 

vállalkozás akinek olyan magas a társasági adó befizetési kötelezettsége, hogy megtehetné, 

nem is tudom miért húzódozik ez a cég. Kellett benyújtani egy koncepciót az MLSZ-nek 

április 1-ig, azt az MLSZ jóváhagyta, annak az összegnek a kilencven százalékáig lehet 

gyűjteni.  
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Csapucha: Azt gondolom, hogy a Sportegyesületnek érdeke lenne. Az NCA 

pályázaton a pályázati pénzt működésre adják civil szervezeteknek, pályáznotok kellene. 

Minden nagyobb rendezvény a Sportpályán zajlik, az infrastruktúra nem megfelelő erre. 

Többen megkerestek, hogy a képviselő-testület nem támogatja megfelelően a 

Sportegyesületet.  

Eck Ferenc: Néhány elnökségi tagnak a megnyilvánulását nem tudom kommentálni, de 

átgondoljuk. 

Grúber Zoltán:  a képviselő-testület ugyan úgy  támogatja a Sport egyesületet, mint a többi 

civil szervezet. Javasolom, hogy erre vonatkozóan is hozzunk határozatot. 

 

A képviselő-.testület egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

147/2012. (X.31.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri  

1. a Sportegyesületet, hogy a sporthoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek  

kialakítására, felújítására  

nyújtsanak  be pályázatot  a Vidékfejlesztési  Minisztérium által meghirdetett falumegújítás- 

és fejlesztés LEADER  pályázatra                                                                                                                          

Az Önkormányzat a pályázat benyújtásához segítséget, támogatást nyújt. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Grúber Zoltán polgármester 

 

 

4.Idősek Napja  megszervezése 

 

Grúber: Kulturális Bizottság azt javasolja, hogy egy Életfa kerüljön a meghívóra. 

Vacsorának a Stefánia szeletet tört burgonyával, csemege uborkával, egy órás legyen a műsor.  

Árajánlatot kell kérni a főzésre. Mindenki kap ajándékot, nem lesz tombola. Szülői Szervezet 

vásárolja meg az üdítőket. Zenekar Heimatötten zenekar lesz. 16 órától 24 óráig játszanak. 86 

ezer forintért. Le is lettek kötve. Most van még egy ötlet, hogy legyen még egy zenés darab. 

Hartman: A bizottságok előkészítenek, de nem tájékoztatnak, megszületnek a döntések a 

bizottságban, de nem tudjuk, hogy mi fog történni, csak a többi polgárral egy időben. Ne a 

bizottság döntse el, hogy legyen-e még egy énekes.  Döntsön ebben a testület. El van már 

döntve, hogy ki legyen a zenekar, le is van foglalva. 

Grúber: Valóban nem lett leszabályozva, hogy meddig terjed a bizottság hatásköre. Az, hogy 

nem letettetek tájékoztatva, valóban, megállítanak benneteket az utcán és nem tudtok róla. 

Kellemetlen. 

Hartman: Legyen egy előkészített forgatókönyv, amire a képviselő-testület mondja ki a 

végső döntést.  A Testület hozzon egy kollektív döntést.  

Grúber: Zenekart is le lehet mondani. Döntsön a testület, hogy megbízza-e a Heimatötten 

zenekart.  

Eck Ferenc: A Bizottság döntsön valamiről, a képviselő-testület nem fogadja el, a bizottság 

újra összeül, megint tárgyal. Nem fogunk előrébb jutni. 

Hartman:  Csorbul az egyik bizottság joga, nincs semmiféle döntési joga, amíg a másik 

meghozza a döntéseket a testület helyet. 

Eck Márton. Ez évek óta így van, minden rendezvény így lett megcsinálva, ez az első 

alkalom, hogy  hiányoljátok és a testület akarja a végső döntést meghozni., leírjuk a 

testületnek, jövő héten vagy utána rendkívüli ülésre összeülünk, aztán döntünk. 

Csapucha: Azt gondolom, hogy nem normális, hogy egy sima állampolgárral találkozok, és 

nem tudom mi lesz a falunapi program. Egy műszaki bizottság egy pénzügyi bizottság sem 

dönthet semmiről, de egy kulturális bizottság dönthet rendezvényekről. Alpolgármester  fűzte  
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tovább a gondolatot, Jó lenne, ha rálátása lenne a képviselő-testületnek előzetesen a 

programokra. 

Grúber: a Kulturális Bizottság feladata adott, a képviselői felvetés érthető. 

 

11.     Kérdés, interpelláció önkormányzati ügyben 

 

Eck Márton: Nincs közvilágítás napok óta a Bethlen és a Hartman Laciék előtti közben.  

Hartman: Nem normális helyzet ez, tegyünk már ellene valamit.  

Grúber:    Felvesszük a kapcsolatot  a szolgáltatóval. 

 

Eck Márton: Fő utcai árok ami a Bayer Krisztián mellett megy el, mikor csinálunk egy 

bejárást. Jön egy havas idő ott borulni fog minden.  

Hartman: Ez mennyivel fontosabb árok, mint a bármelyik másik? 

Eck Márton: A többi árok ki lett tisztítva. Nekem megtelik az árkom, ha ez nincs kitisztítva. 

Hartman: Nem tudok egyetérteni ezekkel a kiemelésekkel. Azért, mert te képviselő vagy? 

Eck Márton: Nem azért. 

Hartman: Mondjuk ki, hogy minden árkot ki kell tisztítani.  

 

Csapucha: Iskola ablak mikor lesz kicserélve? A Híd felmérése meg lett-e csinálva? 

Műv.Ház-ban az álmennyezet elég rondán be van ázva, ki kellene cserélni. A székek állapota 

is nagyon ronda, sérült, a tárolás  nem megfelelő. Lehetne zumbázni a földszinten is, nem 

kellene összerakni ahhoz a fenti székeket. Művelődési Ház műszaki pótmunkáinak lejár a 

határideje, Tomayer Szilárdék előtti csatornafedélnél áll a víz az úton.  

Grúber: Megrendeltük az ablakokat, várjuk.  

Fazekas Gyula vállalta a műemléki híd vizsgálatát.  

Művelődési Ház pótmunkáinak utána nézek. 

Csapucha: Javaslom, hogy a műszaki ellenőrt keressük meg, ha nem csinálja meg, 

csináltassuk meg mi és számláztassuk le neki. 

Grúber: Székeket meg fogjuk nézni.  

Csapucha: Kárpitossal javítassuk ki a székeken a lyukakat. 

 

Eck Márton: Mikor kívánunk foglalkozni a mezőőri problémával? 

Grúber: Váradi Tibi visszavonta , hogy napirendre tűzzem. A képviselők olvassák el, ha 

akarjátok tárgyalunk róla. 

 

Hartman: Bezárásra került egy ajtó a Művelődési Házban. A hideg miatt. Az utca felőli 

bejárati ajtó nyitója nem csukódik be rendesen.  

A Geotech nem ötödikén kezd. Mi van, ha valakinek a sövénye belelóg a járda vonalába? 

Grúber: Levágjuk. 

 

Grúber: 22 óra 24 perckor bezárom a nyílt ülést  

 

Zárt ülést rendelek el.  

 

23 óra 30 perckor a képviselő-testületi ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Antalné Zabányi Júlia                                                                                     Grúber Zoltán 

 jegyző polgármester 


