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2012. november 21.–én megtartott rendkívüli 

Képviselő-testületi ülésről 

  

 

Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. 

 

Grúber Zoltán polgármester köszöntötte a megjelent tagokat és vendégeket.  

Ismertette a napirendi pontokat. Idősek Napja megszervezése, és Eck Márton képviselő kérte 

egy napirend felvételét sürgősséggel, a Néptánc Egyesület pályázatáról - Öreg Iskola 

felújítása -döntés. 

A napirendre tett javaslatokat a képviselő-testület tagjai egyhangúan elfogadták. 

 

 

1. napirend:           Idősek Napja megszervezése 

   

Grúber Zoltán :Felkérem Eck Márton képviselőt a Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a 

bizottság eddig végzett munkáját a rendezvény megszervezéséről. 

Eck Márton:  Az előző bizottsági ülésen magánéleti okok miatt nem tudtam részt venni, de 

az ülés anyagát átnéztem, december 2-án lesz a rendezvény, a vacsora Stefánia szelet vegyes 

körettel, uborkával. Két ajánlat érkezett a Nebuló ajánlata 160 adagra 104 ezer forint a jobb 

ajánlat. 812,-ft 50 fillér a Borostyánkő ajánlata, a Nebulóé 650,- ft adagonként.  A Nebuló 

küldött mintát is.  

Zene szolgáltatás: A Vértessomlói Heimattöne zenekart  kérte fel, 86 ezer forintért, a Bózáné 

Ildit idén is fel szeretnénk kérni, hogy csináljon fényképeket, erre 50 ezer forintot terveztünk 

be, A folyóbort Mórról tervezem hozni, a fehér és  vörös  lenne, ez 22 ezer forint.  Az italokra 

63 ezer 700 forint a tervezett, de ami megmarad visszavihetjük.  Szaloncukrot és csokit 

szoktak választani az öregeknek és a gyerekeknek.  

Legidősebb házaspárnak, hölgynek és úrnak szoktunk adni ajándék kosarat.  

A süteményre 50 ezer forint lett tervezve.  Egyéb ktg. 12 ezer forint szalvéta, fogvájó, 

mosogatószer. 

Taxi: Iváncsán István viszi haza az öregeket, igény szerint. Ennek az árát előre nem tudjuk. 

A műsor. Óvodásokkal kezdenénk, az iskolások tánc csoportjai táncolnának, a drámásoktól 

egy verset fogunk kérni, a Dalárda és az ifjúsági tánccsoport zárná a rendezvényt, a Burschen 

Kapelle zenélne a színpadnál. A műsor után zenélne a somlói zenekar. 

Csapucha: A Burschen Kapelle nem tudna az esti bálon játszani?  

Eck Márton: Nem, mert még fiatalok, keveset próbáltak együtt. 

Hartman: a helyi üzletekből is kértetek  árajánlatot? Mindig téma, hogy támogatjuk-e a 

kecskédi vállalkozókat, aztán meg sem kérdezzük őket. 

Eck: Nem, mert itt nagyker áron kapjuk meg, és vissza is vihetjük, ha marad. 

Ha a két  énekest is  meghívjuk, akkor 620 ezer forintba kerül a rendezvény  

Grúber: Dekoráció megvan, adventi koszorú megvan. 
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Eck: Haza felé megbeszélem a büféssel a kávét és a sört.  

Grúber: A költségvetése benne van a település költségvetésében. A jelenlévő képviselő-

testületi tagoknak kérdése, további észrevétele nincs. 

A képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta 

 

151/2012. (XI.21.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Idősek Napja rendezvényről szóló 

tájékoztatót elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Grúber Zoltán polgármester 

 

 

2. napirend:      Táncegyesület pályázata Öreg iskola felújítására 

 

Grúber: Öreg iskola felújításáról beszélni szeretne a képviselő-testülettel Eck Márton  

képviselő, a Kecskédi Néptánc Egyesület Elnöke. 

Eck Márton: Fazekas Gyula csinált egy költségvetést, 16 millió nettó fölé kerültünk.  

Fazekas: Udvar költségvetését jelentős mértékben megnyirbáltuk, levettük a hőszigetelést, az 

ÉNGY-ben nem lehet visszatenni bontott anyagot. Összességében nettó 11 millió forint így. 

Pár százezer forinttal nem férünk bele az összegbe, a pályázati kiírás szerintibe.  

Hartman: Ha valamit meg kell csinálni rendesen, az a tető. 

Csapucha: Az udvarra biztos, hogy kell 1 millió forint? Mert úgy gondolom, hogy a 

szigetelés fontosabb lenne. 

Hartman: Igaza van a Tamásnak, inkább legyen szigetelve, mint az udvarra elkölteni 

egymilliót. 

Fazekas: Egymillió 685 ezer a hőszigetelés. Mozgáskorlátozott akadálymentesítésről van szó. 

Plusz pont a pályázat elbírálásakor.  

Eck Márton: A hiányzó kétmillió forintot tegye hozzá az önkormányzat jövőre. 

Grúber: Nem tudjuk még, hogy jövőre menyi lesz a költségvetésünk. Ha túlnyerjük 

magunkat, meg kell finanszírozni előre, amíg megjön a pályázati pénz. Nagyon jól meg kell 

gondolni. Fele annyi lesz az állami pénz, előzetes információk alapján. 

Eck: Ennek a projektnek a lebonyolítására két év van.  

Hartman: Azt fogják mondani, mert az iskolára nincs pénze az önkormányzatnak, de üres 

épületre meg lesz? 

Csapucha: Javaslom, hogy a kettes verziót fogadjuk el.   

Fazekas: A pályázati anyagban egy mondattal érinteni kell, hogy a hőszigetelést az 

önkormányzat a saját forrásaiból a lehetőségek függvényében finanszírozni fogja.  

Grúber: Ötvenes tégla falak vannak. 

Javaslat: Aki egyetért, hogy az 1-es verziót támogassa az önkormányzat, kérem 

kézfelemeléssel jelezze. Négy tartózkodás.  

Javaslom, hogy a redukált költségvetéssel fogadjuk el, a kettes verziót. 

Aki egyetért ezzel, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Három igen szavazattal, egy tartózkodás mellett a képviselőtestület a következő határozatot  

hozta 
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152/2012. (XI.21.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  az „öreg iskola” 

felújítására a pályázat 16.000.000,-Ft költségig  nyújtható be. 

 

Határidő: 2012.november 30. (pályázati határidő) 

Felelős:    Grúber Zoltán polgármester 

 

Grúber Zoltán:  A pályázatíró jelezte, hogy a civil szervezetek által benyújtandó 

pályázatokhoz csatolni kell a képviselő-testület határozatát arról, hogy  a Polgármestert 

felhatalmazza a Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat és  Ingatlan használatának átengedéséről 

szóló szerződés  aláírására. 

A képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

 

153/2012. (XI.21.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

A Néptánc egyesület, a Horgász egyesület, a Sportegyesületet  valamint a Kecskéd községért 

Alapítvány   a  Vidékfejlesztési  Minisztérium által meghirdetett falumegújítás- és fejlesztési  

pályázatához  szükséges Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot és  Ingatlan használatának 

átengedéséről szóló szerződést  aláírja.   

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Grúber Zoltán polgármester 

 

 

 

3. napirend:  Egyebek: 

 

Hartman: Lakossági kérelem érkezett, hogy legálisan vásárolnának a járdaépítésből kivett 

földet. Javaslom, hogy határozzunk meg egy egységárat, hogy legálisan meg lehessen venni.  

Grúber: Nem adhatunk el földet. 

Hartman: És törmeléket?  

Fazekas: Az árajánlatban az van, hogy ledöntik nekünk a reptérre vezető földút 

mélyedéseibe. 

 

Grúber :Az ülést 19 óra 15 perckor bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 

Antalné Zabányi Júlia Grúber Zoltán 

 jegyző polgármester 


