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J e g y z ő k ö n y v 

 

2012. november 30-án  8 órakor megtartott  

 Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 

  

 

Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. 

 

Grúber Zoltán polgármester köszöntötte a megjelent települési képviselőket.  

Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem Suhai Judit igazgatási előadót. 

A mai ülés telefonon  került összehívásra 

A következő napirend felvételét javasolta: 

 

 Tájékoztatás a Vasút utcai és  Fő utcai járdaépítésről   

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

 

1.napirend:  Tájékoztatás a Vasút utcai és  Fő utcai járdaépítésről   

 

Grúber :  a Vasút u. 49.sz., valaminmt a régi posta előtt kell a vízelvezetést pótmunkában  

megoldani (csatorna fedlap és vízelnyelő rács) ennek költsége a kivitelező ajánlata szerint 

bruttó 127.000,-Ft. Kérem ennek elfogadását. 

A Képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

163/2012./XI.30./KT.sz. határozat 

 

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete  a Vasút utcai járda felújítással 

kapcsolatban felmerült bruttó 127.000,-ft értékű pótmunkát (csatorna fedlap és vízelnyelő rács 

elhelyezése ) jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Grúber Zoltán polgármester 

 

Grúber:  A Fő utcában két ingatlan tulajdonos kérte, hogy  a lakóháza és a járdaszegély 

között  hagyjuk meg a zöldfelületet. 

Kérem a testület döntését .  

Fazekas Gyula műszaki ellenőr:: Nem közöltetek velem olyan elvárást, hogy mindenhol a 

ház faláig legyen aszfaltozva, van ilyen a Vasút utcában is több helyen ahol meghagytuk a 

zöldfelületet.  

Grúber: Ezzel kapcsolatban hoztam már döntést, de kifogások voltak, ezért kérem a  testület 

döntését. 

Tomayer: Támogatom, azzal a feltétellel, hogy a megmaradó zöldfelületetet karban kell 

tartania a tulajdonosnak. 

Grúber: Felolvassa Eck Ferenc levelét.  
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Akinek Van véleménye, javaslata tegye meg. Aki egyetért azzal hogy  ahol a járdaszélesség 

megvan, szegéllyel együtt 160 cm ott megmaradjon a zöldfelület a lakóház és a járda széle 

között..  

A képviselő-testület Négy igen 2 tartózkodással a következő határozatot hozta. 

   

 

164/2012./XI.30./KT.sz. határozat 

 

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete  hozzájárul ahhoz, hogy a Fő utcában ahol 

a járdaszélesség megvan, szegéllyel együtt 160 cm,  ott megmaradjon a zöldfelület a lakóház 

és a járda széle között..  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Grúber Zoltán polgármester 

 

A polgármester az ülést 8 óra 15 perckor bezárta. 

 

 

 

 

 

Antalné Zabányi Júlia       Grúber Zoltán 

            Jegyző         polgármester 


