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Kecskéd Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2852. Kecskéd, Vasút u. 105.

Jegyzőkönyv
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testületének
2013. március 27-i üléséről
A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal 2852 Kecskéd, Vasút u. 105.
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint
Grúber Zoltán polgármester
Hartman József alpolgármester
Eck Ferenc Zsolt képviselő
Eck Márton képviselő
Tomayer Béla képviselő
Nincs jelen:
Csapucha Tamás képviselő
Wittmann Csaba képviselő
Meghívottak:
Molnár Ferenc Kecskédi Művelődési Ház vezető
Grúber Zoltán polgármester megnyitja a képviselő-testületi ülést.
Megállapítja, hogy a megválasztott hét fő települési képviselőből négy fő van jelen, ez alapján
a testület határozatképes.
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. Kecskédi Sportegyesület tájékoztatója működésükről, elszámolás a 2012. évi
önkormányzati támogatással
3. Táncegyesület tájékoztatója 2012. évi működéséről, elszámolás a 2012. évi önkormányzati
támogatással
4. Horgászegyesület 2012.évi működéséről tájékoztató, elszámolás a 2012.évi önkormányzati
támogatással
5. A 2012. évi Közművelődési feladatellátásról tájékoztató
6. Közétkeztetéssel ( gyermekétkeztetés) kapcsolatos feladatok előkészítése
7. Óvoda (-konyha) intézményvezetői állásra kiírandó pályázat meghirdetéséről döntés
8. Falunap előkészítése
9. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
10. 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása
11. Egyebek
12.Kérdés, interpelláció önkormányzati ügyben
13. Gyógyszertámogatás ( zárt ülés)
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Grúber Zoltán polgármester: Új napirendi pontok felvételét és tárgyalási sorrend cserét
javasol a következők szerint:
Első napirendi pontban tárgyalja meg a testület a Közművelődésről szóló beszámolót.
Új napirendi pontba kéri felvenni a Vagyonrendelet elfogadását, Óvodai felvételi körzet
meghatározását, Helyi rendeletek (Lakbér, Hulladékgazdálkodás) módosítását.
A kép viselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
15/2013. ( III.27.) KT. számú határozata
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. március 27-i képviselőtestületi ülés új napirendjeinek felvételére és tárgyalási sorrend cseréjére vonatkozó javaslatot
elfogadta az alábbiak szerint:
1. A 2012. évi Közművelődési feladatellátásról tájékoztató
2. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
3. Kecskédi Sportegyesület tájékoztatója működésükről, elszámolás a 2012. évi
önkormányzati támogatással
4. Táncegyesület tájékoztatója 2012. évi működéséről, elszámolás a 2012. évi
önkormányzati támogatással
5. Horgászegyesület 2012.évi működéséről tájékoztató, elszámolás a 2012.évi
önkormányzati támogatással
6. Közétkeztetéssel ( gyermekétkeztetés) kapcsolatos feladatok előkészítése
7. Óvoda (-konyha) intézményvezetői állásra kiírandó pályázat meghirdetéséről döntés
9. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
10. 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása
11. Vagyonrendelet
12. Javaslat a BDKSZ Kistérségi ÁMK Kecskédi Napközi Otthonos Ó oda felvételi
körzetének és beiratkozási rendjének meghatározására
13. Helyi rendeletek módosítása
 Önkormányzati lakások bérleti díjáról szóló 22/2012.(XI.28.)sz. önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezése. Önkormányzati lakások bérleti díjáról szóló
rendelet elfogadása.
 A 21/2012.(XI.28) sz. ( Hulladékgazdálkodási) rendelet hatályon kívül helyezéséről
14. Egyebek
15. Kérdés, interpelláció önkormányzati ügyben
16. Gyógyszertámogatás ( zárt ülés)
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
A 2012.évi közművelődési feladatellátásról szóló beszámoló
( tájékoztató csatolva)
Grúber Zoltán polgármester: Megkérdezem az előterjesztő Molnár Ferenc művelődési ház
vezetőt, kíván-e az írásbeli anyaghoz szóbeli kiegészítést tenni?
Molnár Ferenc meghívott, művelődési ház vezető: Köszönöm a kérdést, köszöntöm a
képviselő-testületet, az elmúlt nem egészen egy év alatt sikerült felvennem a kapcsolatot a
helyi egyesületekkel, civil szervezetekkel. Jó együttműködést tudtunk kialakítani egymással.
A büfé működésével kapcsolatban voltak problémák, nem minden rendezvényre készültek fel,
kiszolgálták az italokat és bezártak, ennél én többet várok el. Sokszínű programokat
szervezetünk, a nyári táborokon keresztül előadásokig. A helyi könyvtár látogatottsága
1.napirend:
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nagyon alacsony, mindössze hat fő látogató volt. Ebben mindenképen együttgondolkodásra
lenne szükség, hogy mit tehetnénk.
Grúber Zoltán polgármester: Köszönöm a kiegészítést. Van-e valakinek kérdése,
észrevétele a beszámolóval kapcsolatban?
Eck Márton képviselő, Kulturális Bizottság elnöke: Karácsonyi díszvilágítás nem volt a
művelődési házon, ez volt a településen az egyetlen közintézmény, ami nem volt kivilágítva,
ennek mi volt az oka?
A helyi újsággal probléma van. Vállaltad, de az utolsó három példányt mindenki kritikán
alulinak tartotta, nem volt benne Kecskédről szóló hír, csak hirdetés meg esszé. Csak két
lapos volt. Az újságon sokat kellene javítani, nem éri el a korábbi színvonalat, ami még az
Olgi, Dodi nevéhez fűződik. Minimum arra a színvonalra fel kellene jönni és túl kellene
szárnyalni. A Kulturális Bizottság egyébként a tájékoztatást elfogadásra javasolja.
Tomayer Béla képviselő: Energiafogyasztással kapcsolatban van észrevételem.
Gázfogyasztás jó, de a villanyfogyasztás nagyon magas. Gondolkoztál-e energiatakarékos
megoldásban?
Grúber Zoltán polgármester: Büfé bérlőjének a rendezvények sokszínűségének meg
kellene, hogy feleljen. Valamint szeretném, ha tájékoztatnál arról, hogy a gyermekszínjátszókör mivel foglalkozik, illetve az Ifi-tér hogyan működik. Az újságot hogyan
gondolod fellendíteni.
Molnár Ferenc művelődési ház vezető: Sokat foglalkozom ezekkel a dolgokkal. gyermekszínjátszó kör 11 tagú, heti rendszerességgel találkoznak, irodalmi műveket olvasunk fel
egymásnak, őket próbáljuk meg bevonni a falusi rendezvényekbe. Magot képezhetnek hogy
még magasabb szintű előadásokat rendezhessünk velük. Ifi-tér: 18 olyan többnyire
középiskolás korú fiatal a tagja, akik a faluban élnek szabadidő hasznos eltöltése a cél,
társasjátékozunk, csocsó, kártya, tv-zés, felügyelet alatt vannak, őszi, téli, kora-tavaszi
időszakban minden nap előfordulnak ezek a gyerekek, de amikor kötöttebb a foglalkozás
távol maradnak, pedig a programokat közösen próbáljuk kialakítani.
Büfé: kértük a kollégák közreműködését elsősorban vendéglátás vonatkozásában, sütemények
beszerzése, ezek felterítése, de tartózkodást tapasztaltunk, ezért inkább magunk próbáljuk
meg ezt biztosítani. Bezárja a helyiséget, miután kiszolgálta az italokat, teríteni kellene
szervezeteknek, külső rendezvényeket hoztam ide, tanácskozások vannak, ezeknek kellene
megfelelni, ezeket a rendezvényeket is kiszolgálni.
Rezsiköltségek: villamos ipari szakemberekkel megnézettük a lámpákat a fogyasztás miatt,
energiatakarékos izzókat raktunk be, télen nagyobb a fogyasztás, az egész épület igénybe van
véve, ezeket üzemeltetni kell, ragaszkodom ahhoz, hogy világos helyiségekbe menjünk be.
Ezért folyamatosan világítanak a lámpák.
Eck Ferenc Zsolt képviselő 17 óra 31 perckor megérkezett. Jelenlévők száma öt fő.
Művelődési Ház karácsonyi kivilágítása: Betegség miatt ez elmaradt, próbáltunk beszerezni
égőket, kértük a képviselő-testület hozzájárulását is, úgy tudom, hogy ezt anyagi okok miatt
az év végén már nem lehetett tenni ezért.
Könyvtár látogatása: Igen, hat fő látogatta meg mindössze, közös gondolkodás kell ennek a
megoldásához.
Újság: szerződésben benne van a készítés, szerkesztés, kinyomtatás, de nem feladatom az
újságírás. Hogy ez mennyi oldal, az a hír mennyiségének a függvénye, én sem vagyok
elégedetett, a mai napig egy cikk, hír, információ sincs rajta az e-mailen, nem kapok híreket,
információkat. Pedig voltak események a faluban, rengeteg, képviselő-testületi ülés,
egyesületek közgyűlései, költségvetés elfogadása, nemzetiségi önkormányzatnál váltás volt,
de nincs hírünk róla. Segítsenek a szervezetek abban, hogy fellendüljön ez a munka.
Hartman József alpolgármester: Ifi-térről nagy örömmel hallottam. Ez az a korosztály,
amit te megfogtál, nem találja a helyét, nem hasznosan töltik a szabadidejüket. Elfogadom a
beszámolót. Nagyon jól összeállított, sokrétűnek tartom. Tetszik ez a szemlélet, ez a
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hozzáállás. Az újsággal kapcsolatos mondandód ledöbbentett. Nem fognak az emberek
cikkeket küldeni, ha nem fogtok utánamenni. Javaslom, hogy az önkormányzat vegye saját
kézbe. Az anyagot elfogadásra javaslom.
Grúber Zoltán polgármester: Újságírásra számítottunk, hogy te a kezedbe veszed, te
ajánlkoztál ezzel a dologgal. A megállapodásban ugyan nincs benne, de kihangsúlyoztad,
hogy neked ugrásra kész az apparátusod, mi azt vártuk, hogy ti csináljátok ezt az újságot. A
Gyöngyinek külön fizetünk a tördelésért. Javaslom, hogy ne legyen keveredés, közművelődési
kerek-asztal résztvevői, ami hírük van, azt küldjék meg, ez elvárás. Mindenki előtt mondják
ki, hogy ezt vállalják.
Engem is nagyon sok kritika ért, mint kiadót, olyan észrevétel is elhangzott, hogy nem is lett
volna szabad kiadni. Az előzményekből mindenki arra következtetet, hogy ezt te fogod
csinálni, az újság írását is a csapatoddal. Ez nem bántás, nem kritika, ez elvárás a település
lakói részéről.
Molnár Ferenc művelődési ház vezető: A szerkesztés, a tördelés, kiadása, terjesztése adott.
Csak azt tudjuk kiadni, ami adott. A szervezetektől nem jönnek a hírek. Mi nem arra kaptunk
szerződést, hogy én írjak cikkeket a faluról. A társaság, akivel kiadásra szerződtünk,7500,-ft+
ÁFA, egy cikk írásra, plusz két kép hozzá. Ne beszéljünk el egymás mellett.
Várjuk a híreket. Ha megvannak a közhíres döntések az önkormányzatnál, azt meg tudjuk
jelentetni. Vagy módosítsuk a szerződést, írjam a cikkeket, fényképezzek, egyértelmű lesz a
dolognak ez a része. Elfogadom a véleményeket, érveket.
Grúber Zoltán polgármester: Én se vagyok a híve annak, hogy elbeszéljünk egymás mellett.
Csak én emlékszem arra, hogy te ezt megajánlottad? Csak én emlékszem? A testületi tagok
nem? Te ezt megajánlottad. Ha úgy gondolod, hogy túlvállaltad magad, akkor azt mondd
meg.
Molnár Ferenc művelődési ház vezető: Civil szervezet közgyűléséről én hogyan írhatnék
cikket?
Eck Márton képviselő: Neked kell a hírek után menned.
Eck Ferenc képviselő: Ketté kell választani az írást. A civil szervezetek dolga lenne, hogy
tájékoztassák a lakosságot. De vannak olyan helyzetek, amit nem a civil szervezetek írnak
meg, pl. hó helyzet a faluban. Arról valakinek kellene ezeket a tudósításokat megírni, én is
úgy értettem annak idején, hogy ezt a Feri fogja megtenni. Ha valaki összeállítja, azt ki lehet
printelni bárhol. Ezért külön céget megbízni? Teljesen felesleges.
Molnár Ferenc művelődési ház vezető: Hozzám beérkeznek a hírek, információk, letöltöm,
megyek Ivák Pistihez, és külön ezt csináljuk együtt. Megküldjük polgármester úrnak, és ha
ezt elfogadja, visszük, kinyomtatjuk, és magunk terjesztjük.
Hartman József alpolgármester: Civil szervezetek éves közgyűlésük után élik a maguk
életét, akkor kell írni, ha van egy esemény, nem fog írni senki, ha valaki nem megy utána,
nem lesz cikk. Az újságban a képeken senki nem ismeri fel magát annyira gyenge a képek
minősége. Ez az önkormányzat hivatalos lapja, ami most nem az.
Grúber Zoltán polgármester: Van-e további kérdés? Nincs. Vitát lezárom. Határozott
választ várunk tőled, ami nem civil szervezet működésével kapcsolatos, azt te letudósítod-e?
Molnár Ferenc művelődési ház vezető: Felhatalmazást kérek erre, készen állok erre a
feladatra.
Grúber Zoltán polgármester: Látom a szándékot, hogy megfelelsz a fenntartó elvárásainak,
a lakosság elvárásainak a művelődési ház működtetésében. Nagyon szimpatikus ahogy
felkaroltad a fiatalsággal való foglalkozást. Bízunk abban, hogy ennek meg lesz az eredménye
is.
Megismerted a közösség munkáját, tevékenységét, a kapcsolatodat jónak ítélem meg a
szervezetekkel, van a munkádban profizmus. Sok program volt a művelődési házban, sok
településen kívüli érdeklődőt sikerült megmozgatni, bízom abban, hogy a kecskédi lakosság is
meg fog mozdulni, végül is ez lenne a legfőbb cél. Könyvtár működtetése, fenntartása jelen
pillanatban kötelezően ellátandó feladat, nem tudjuk bezárni.
Színes a paletta Kecskéden, ami erősíti a választási lehetőségeket a programokban.
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Látom a törekvéseket, még egy év sem telt el azóta, hogy átvetted ezt a feladatot.
Köszönöm a rendezvényeken való munkádat és további sikereket kívánok és alkotó munkát.
Hartman József alpolgármester: Még egy kérdésem lenne, bár ez nem kapcsolódik a
témához. Az lenne a kérés, hogy legyen a hivatalban egy lepecsételt kulcs, hogy meg lehessen
nyitni a rászorultaknak a kultúrházat, ha rendkívüli helyzet van és te nem vagy a közelben.
Grúber Zoltán polgármester: Köszönöm a megjelenést. Határozati javaslat: Kecskéd
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Közművelődésről szóló
tájékoztatót. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Szavazott öt fő képviselő. Ebből igen szavazatot adott öt fő képviselő. Ellenszavazat ,
tartózkodás nem volt.
16/2013. (III.27.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Közművelődésről szóló
tájékoztatót.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
2. napirend: Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Február
14. Közoktatási Társulási ülése volt Bokodon, Grúber Zoltán polgármester és Hartman József
alpolgármester úr képviselte az önkormányzatot..
17.Művelődési Házban volt fotó kiállítás Barlangtól a tűzhányóig címmel.
22. A Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat által létrehozott Térségi Műhely
Városhálózati Csomópont Műhelyének ülésén vettem részt, Tatabányán.
23. Plébánia épület kiürítése megtörtént. Kezdődik a felújítás
26. Védelmi Bizottsági ülés volt Oroszlányon.
26. Kecskédi Német Nemzetiségi Önkormányzat Közmeghallgatást tartott.
28. Árvíz- és Katasztrófavédelmi Készenléti gyakorlat volt.
Március
1. Kecskédi Néptánc Egyesület Közgyűlésén vettem részt.
2. Old Timer Aero Klub Közgyűlésén voltam.
4. Kecskéd Községért Alapítvány megbeszélést tartott a parókai felújítással kapcsolatban a
kivitelezőkkel.
5. Gyermekvédelmi Tanácskozás volt a Polgármesteri Hivatal épületében a jelzőrendszeri
tagok részvételével.
8. A Nemzetközi Nőnapon az intézmények alkalmazottait köszöntöttem virággal.
9. Borverseny volt a Művelődési Házban, nagyon sokan vettek részt rajta. Megalakult a
Borbarátok Köre.
11. Katasztrófavédelmi ellenőrzés volt a vízelvezető árkok állapotát ellenőrizték.
13. Véradás volt a Művelődési Házban a Vöröskereszt szervezésében.
14. Nemzeti ünnepi megemlékezés volt a Művelődési Házban került megtartásra.
14-15-16 Hóesés, hófúvás miatti krízishelyzet volt a településen és máshol. Köszönetemet
fejezem ki minden részvevőnek a helytállásért. Belterületen katasztrófahelyzet nem alakult ki.
16. Kecskédi Önkormányzati Tűzoltó Egyesület Közgyűlése volt. Hartman József
alpolgármester úr képviselte az önkormányzatot.
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20. Helyi Caritas ülésén vettem részt.
25. 17 órától Kulturális Bizottsági ülés volt.
18 órától Pénzügyi Bizottsági ülés volt.
Eck Ferenc képviselő: Nem tudtunk a véradásról, pedig én is elmentem volna. Lehet-e
jelezni a véradó szolgálatnak, hogy értesítse a lakosságot? Folyamatosan halljuk, hogy kevés
a véradó, de ha nem tudunk róla, nem tudunk elmenni véradásra.
Grúber Zoltán polgármester: Fogok beszélni a körzeti vérellátó szolgálat vezetőjével.
Határozati javaslat: Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tájékoztató a
két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról” szóló tájékoztatót elfogadja. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. Szavazott az öt fő jelenlévő képviselő. Ebből igen szavazatot adott öt
fő képviselő. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt.
17/2013. (III.27. ) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete testülete a „Tájékoztató a két ülés
közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról” szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
3. napirend: Kecskédi Sportegyesület beszámolója, elszámolás a 2012. évi
önkormányzati támogatással
( csatolva)
Grúber Zoltán polgármester: Eck Ferenc egyesületi elnök kívánja-e szóban kiegészíteni az
írásbeli beszámolót?
Eck Ferenc képviselő: Köszönöm az önkormányzat támogatását, amit folyamatosan, minden
évben megkapunk. Mást nem kívánok elmondani.
Grúber Zoltán polgármester: Pénzügyi Bizottság megbízott elnökét kérem, ismertesse a
Pénzügyi Bizottság álláspontját.
Tomayer Béla képviselő: Jól működik az egyesület, elfogadásra javasoljuk a beszámolót.
Hartman József alpolgármester: Gratulálok a Ferinek, hogy egy jól összeszedett beszámolót
adott le, gratulálok az elért eredményekhez. Dicséretes a felnőtt csapat első helye az őszi
zárást követően. Bízunk abban, hogy az első három helyen ott lesz a csapat. Elfogadásra
javaslom ezt a jó beszámolót, gratulálok a csapatnak. Sokkal többet el kell követni, hogy több
kecskédit mozgassunk meg, ez tömegsport, de idegeneknek biztosítunk mozgási lehetőséget.
A sikernek akkor van jelentősége, ha helyiekkel érjük el. Tudom, hogy nehéz, de ez kéne,
hogy legyen a cél.
Eck Ferenc képviselő: Étel, ital költség minimális, reprezentációs költség alacsony, a német
kapcsolatunkat mindenképen érdemes megőrizni. A plébánia felújítása utáni közösségi
szálláslehetőség is adott lesz, ez a külkapcsolat élőbb lesz. Kecskédi játékos azért, hogy
focizik semmiféle ellentételezést nem kap. Amíg én vezetem ezt az egyesületet nem is fog
kapni, nem pénzért focizik itt játékos. Kecskédi fiatalok, gyerekek tucatjai rúgják a labdát, de
nem szeretnek versenyszerűen focizni, de az öregfiúk is szervezetten fognak focizni, de 20ból 14-en jelezték, hogy szerevezett keretek között is fognak játszani. Idősebb labdarúgók
mindegyike sem játszik szervezett keretek között.
A mai gyerekek jobb körülmények között élnek , el vannak kényelmesedve, nehezebb őket
megmozgatni.
Grúber Zoltán polgármester: Lehetőség adva van a tömegsportra, versenysportra, a
szurkolásra. Az egyik legszebb pálya a kecskédi. Köszönetemet tudom kifejezni ehhez a
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tevékenységhez. A sportöltöző nem méltó a településhez, de azon vagyunk , hogy ez
megváltozzon. Köszönöm a községi rendezvényeken való részvételt és a helyszín biztosítását.
Két határozati javaslat:
1. Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kecskédi
Sportkör beszámolóját a 2012 évi tevékenységéről.
Kérem, aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott az öt fő jelenlévő
képviselő. Ebből igen szavazatot adott öt fő képviselő. Ellenszavazat nem volt, tartózkodás
nem volt.
18/2013. (III.27.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kecskédi Sportkör
beszámolóját a 2012 évi tevékenységéről. és a 2012.évi önkormányzati támogatással történő
elszámolást.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
2. Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kecskédi
Sportkör s a 2012.évi önkormányzati támogatással történő elszámolást.
Kérem, aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott az öt fő jelenlévő
képviselő. Ebből igen szavazatot adott öt fő képviselő. Ellenszavazat nem volt, tartózkodás
nem volt.
19/2013. (III.27.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kecskédi Sportkör s a
2012.évi önkormányzati támogatással történő elszámolást.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
4. napirend:

Kecskédi Néptánc Egyesület beszámolója, elszámolás a 2012. évi
önkormányzati támogatással
( csatolva)

Grúber Zoltán polgármester: Eck Márton elnököt kérdezem kíván-e szóbeli kiegészítést
tenni?
Eck Márton képviselő: Az önkormányzati támogatást csak a tánctanárok juttatására
fordítottuk, a működési költségeket pályázati pénzből finanszíroztuk
Grúber Zoltán polgármester: Pénzügyi Bizottság elnökét felkérem, ismertesse a bizottság
álláspontját.
Tomayer Béla képviselő: A beszámolót és az elszámolást is elfogadásra javasolta a pénzügyi
bizottság.
Eck Ferenc képviselő: Hiányolom az anyagból, nem írnak róla hogy a kecskédi néptánc
egyesület is részt vett a lehmeni kiránduláson.
Eck Márton képviselő: Valóban kimaradt, ezért elnézést kérek.
Tomayer Béla képviselő: Ebben az évben lesz a táncegyesület 50 éves, a lehmeni meghívást
viszonozni lehetne.
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Eck Márton képviselő: Mi a biedenkopfi kapcsolatot erősebbnek tartjuk, őket hívtuk meg
most, igaz, még nem jeleztek vissza, a jövő évi Lovas napra a lehmenieket tudjuk meghívni.
A vendéglátáshoz nem vagyunk elegen, ahhoz, hogy mind a két csoportot fogadjuk, kísérjük.
Grúber Zoltán polgármester: Van-e még kérdés a napirendi ponthoz? Nincs. Komoly
munkát végez az egyesület. Külön öröm, hogy a z óvodáskortól foglalkoztok a gyerekekkel,
nagyon gazdag és színes a nemzetiségi hagyomány, ezek átörökítésre kerülnek a jövő
nemzedékei számára.
Két határozati javaslat:
1.Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kecskédi Néptánc Egyesület
2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Aki a határozati javaslattal egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Szavazott az öt fő jelenlévő képviselő. Ebből igen szavazatot adott négy fő képviselő.
Ellenszavazat nem volt, 1 tartózkodással a képviselő-testület a következő döntést hozta:
20/2013. (III.27.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kecskédi Néptánc Egyesület 2012.
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
2.Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kecskédi Néptánc Egyesület
2012. évi önkormányzati támogatással való elszámolást elfogadja. Aki a határozati
javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Szavazott az öt fő jelenlévő képviselő. Ebből igen szavazatot adott négy fő képviselő.
Ellenszavazat nem volt, 1 tartózkodással a képviselő-testület a következő döntést hozta:
21/2013. (III.27.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kecskédi Néptánc Egyesület 2012.
évi önkormányzati támogatással való elszámolást elfogadja.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
5. napirend:

Horgászegyesület beszámolója a2012. évi tevékenységéről, elszámolás
a 2012 évi önkormányzati támogatással
(csatolva)

Grúber Zoltán polgármester: Most került kiosztásra a tevékenységről szóló beszámoló ,
amíg a tanulmányozás folyik néhány perc szünetet rendelek el.
18 óra 41 perckor szünet kezdődött.
18 óra 45 perckor folytatódott az ülés.
Grúber Zoltán polgármester: Megkérdezem Tomayer Béla elnök urat, ki kívánja-e
kiegészíteni a leírtakat?
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Tomayer Béla egyesületi elnök: Minden hét végén családok látogatnak ki a tóhoz.
Fejlesztenünk kell a környezetet még tovább. Versenyeket szervezünk ebben az évben is.
Szeretném megköszönni a képviselő-testület anyagi hozzájárulását és a segítséget.
Eck Ferenc képviselő: Hiányzik a biedenkopfi látogatásról a beszámoló. Az egyesület
munkájával és a beszámolóval maximálisan egyetértek.
Tomayer Béla egyesületi elnök: Tettünk egy ajánlatot, hogy a Biedenkopfi egyesületet
támogatjuk, munkával, áprilisban kimegyünk hat fővel és elvégezzük a burkolási munkát.
Grúber Zoltán polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, vélemény a vitát lezárom. 100
fős horgászlétszám igényeit kielégíti a tó. Kulturált környezetben lehet ott eltölteni a
szabadidőt. Elismerés az is, hogy a megyei horgászegyesület itt rendezi a versenyeit.
Gratulálok az elért eredményekhez, elismertük a tevékenységet tavaly, először kapott a
településen civil szervezet kitüntetést.
Két határozati javaslat:
1. Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kecskédi Horgászegyesület
2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. Ebből igennel
szavaztak öten, ellenvélemény, tartózkodás nem volt.
22/2013. (III.27.) KT: számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kecskédi Horgászegyesület 2012.
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
2. Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kecskédi Horgászegyesület
2012. évi önkormányzati támogatással történő elszámolást elfogadja. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. Ebből
igennel szavaztak öten, ellenvélemény, tartózkodás nem volt.
23/2013. (III.27.) KT: számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kecskédi Horgászegyesület 2012.
évi önkormányzati támogatással történő elszámolást elfogadta.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
6. napirend:

Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok előkészítése

Grúber Zoltán polgármester: Előterjesztést előzetesen kézhez kapták a képviselő-testületi
tagok. Van-e az anyaggal kapcsolatban kérdés, észrevétel?
Eck Márton képviselő: Nem volt megfelelő az ételek minősége az óvodában, ezzel
kapcsolatban, van-e változás?
Grúber Zoltán polgármester: Nem érkezett kritika, hogy nem felelne meg.
Tomayer Béla képviselő: Pénzügyi Bizottság is foglakozott vele, hogy a pályázati kiírás is
megfelelő, a bírálatnál kell komolyabban megnézni a pályázókat.
Eck Ferenc képviselő: Ha három évre írjuk ki a befejező év 2016 és nem 2015.
Eszközökkel kapcsolatos dolog nincs benne. A kiírási részében nem találom, hogy ez az ő
feladata.
Antalné Zabányi Júlia jegyző: Az eszközök biztosítása és pótlása a nyertes ajánlattevő
feladata. Ez szerepel az ajánlattételi felhívásban. a jelenlegi szolgáltatónál is így működik.
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Leltár van arról, ami a miénk, ami nincs benne a leltárban, az az övé.
Grúber Zoltán polgármester: Előterjesztés szerint hirdessük meg? Úgy látom egyetértés
van. Határozati javaslat az előterjesztésben.
Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott öt jelenlévő képviselő. Ebből igennel
szavaztak öten. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.
24/2013. (III.27.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi felhívást teszi közzé a
közétkeztetés biztosítása érdekében készétel beszerzésére
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
2013.
Kecskéd község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Kecskédi Napközi Otthonos Óvoda
és
a Kecskédi Általános Iskola
közétkeztetésének biztosítására készétel beszerzésére
pályázatot hirdet
I./ Az ajánlat tétel tárgya és mennyisége:
1./ Kecskédi Napközi Otthonos Óvoda
Gyermekek számára:
Az éves adagszám gyermekek számára: reggeli – ebéd – uzsonna: 13 585
Élelmezési napok száma: 220/nap/év
Felnőttek számára: csak ebéd
Éves adagszám: 1 078
2./ Kecskédi általános Iskola
Gyermekek számára:
Az éves adagszám gyermekek számára:
reggeli :
ebéd:
uzsonna:

10 848
19 854
10 848

Élelmezési napok száma: 185/nap/év
Felnőttek számára: csak ebéd
Éves adagszám: 2 702
A létszámok változása miatt az éves adagszámok a tényleges létszámhoz igazodóan -20 %kal eltérhetnek évente.
A nyertes ajánlattevő feladata az ételek kiszállítása a közintézmények számára saját
edényzetben és saját gépkocsival, a tízórait naponta reggel 6,30-7,30 óra, az ebédet és az
uzsonnát naponta 11-12 óra közötti időben, továbbá az Általános Iskola tálalókonyhájának
üzemeltetése saját személyzettel és a saját eszközeivel. Az eszközök biztosítása és pótlása a
nyertes ajánlattevő feladata.
Az ételek kiszállításához szükséges, ÁNTSZ tanúsítvánnyal rendelkező gépjármű biztosítása
és fenntartása is a nyertes ajánlattevő feladata
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A nyertes ajánlattevő által megadott nettó eladási árnak tartalmaznia kell az ételek
kiszállításának költségeit, az egyéb rezsi költséget és az Általános Iskolai tálalókonyha
üzemeltetésének költségeit is. Ajánlattevő az ajánlatban megajánlott nettó eladási áron felül
semmilyen jogcímen térítésre nem tarthat igényt.
A közétkeztetés biztosítása az iskolai szünetekben is folyamatos (csökkentett adagszámmal).
A nyertes ajánlattevő köteles HACCP rendszert vagy azzal egyenéretékű európai
szabványsorozatnak megfelelő minőségbiztosítási rendszert működtetni
Az ajánlattevő kötelessége az oktatási és nevelési intézményben keletkező ételhulladék
elszállítása
A szerződés meghatározása: szolgáltatási szerződés
II./ Ajánlattételi feltételek:
- Az ajánlattevő rendelkezzen legalább 3 millió Ft/év összegű és káreseményenként
min. 1 millió Ft nagyságú az ajánlattételi felhívás tárgyára (étkeztetés) vonatkozó
érvényes felelősségbiztosítással
- ÁNTSZ tanúsítvánnyal rendelkező gépjármű biztosítása és fenntartása
- A szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalása: Késedelmi kötbér mértéke a
szerződés napi nettó összegének 1 %-a óránként, de legfeljebb összesen a vállalkozási
szerződés nettó értékének 10 %-a. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés nettó
összegének 25 %-a.
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben teljesítési biztosítékot
köt ki, a szerződés végső időpontjáig, amelynek mértéke 800.000,-Ft. A biztosíték az
előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél bankszámlájára történő
befizetéssel teljesíthető
Az ajánlattételnek tartalmaznia kell:
- az árajánlatot
- étlapváltozatok
- referencia lista
- működési és egyéb szakhatósági engedélyek másolatát
- szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolatait
A teljesítés határideje:
A szállítás kezdő időpontja: 2013. szeptember 1.
Befejező időpontja: 2016. augusztus 31.
A teljesítési helyek:
Kecskédi Általános Iskola, 2852 Kecskéd, Vasút u.100
Kecskédi Napközi Otthonos Óvoda, 2852 Kecskéd, Óvoda u. 4.
A ajánlattétel benyújtásának határideje: 2013.április 30.
A ajánlattétel benyújtásának címzettje: Kecskéd Községi Önkormányzat 2852 Kecskéd,
Vasút u. 105.
A ajánlattétel benyújtásának módja: ajánlott postai küldeményként, vagy Polgármesteri
Hivatalban személyesen.
Az ajánlattétel elbírálásának rendje: a beérkezett pályázatokról a Képviselőtestület dönt,
legkésőbb a benyújtási határidő lejártát követő soros testületi ülésen. A döntést követően az
ajánlattevők írásbeli tájékoztatást kapnak a Képviselő-testület döntéséről.
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További tájékoztatás kérhető:
Grúber Zoltán polgármestertől, a Polgármesteri Hivatalban, telefonon: 34/478-244; vagy
e-mail útján: hivatal @ kecsked.hu
Határidő:2013. április 11.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
7. napirend:

Óvoda vezetői pályázat kiírása

Grúber Zoltán polgármester: Megkérem a Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a
bizottság álláspontját.
Eck Márton elnök: Kulturális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Az a kérdésünk, ha
határozatlan időre alkalmazzuk, a vezető elmegy, végkielégítést kell fizetnünk neki? És ha
lemond, de ott marad, el kell küldenünk egy másik embert? Nem lehet a vezetőt határozott
időre felvenni?
Antalné Zabányi Júlia jegyző: A Kjt szerint a közalkalmazotti jogviszony határozatlan
időre jön létre, kinevezéssel. A vezetői megbízás szól határozott időre 5 évre. Általában aki
lemond az megy el.
Hartman József alpolgármester: Nem lehet határozatlan időre, csak öt évre köthetjük meg a
szerződését.
Antalné Zabányi Júlia jegyző: A közalkalmazott kinevezése határozatlan időre szól, a
vezetői megbízatása szól öt évre.
Eck Ferenc képviselő: Ha gond van, a határozatlan idejű jogviszonyt könnyebb
megszüntetni, mint a határozott idejűt.
Antalné Zabányi Júlia jegyző: Felolvassa a Kjt. erre vonatkozó paragrafusait.
Grúber Zoltán polgármester: Van-e még kérdés? Nincs.
Határozati javaslat az előterjesztés szerint.
A ki elfogadja a határozati javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő öt
fő képviselő. Ebből igennel szavaztak öten. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.
25/2013.(III.27.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete a Napköziotthonos óvoda (és konyha)
intézményvezetői állásra a következő hirdetményt teszi közzé.
Kecskéd Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
a Kecskédi napközi otthonos óvoda
(Német nemzetiségi )
óvodavezetői (magasabb vezetői)
munkakörének betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
A vezetői megbízás Teljes munkaidő
időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
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A munkavégzés helye:
2852 Kecskéd, Óvoda u. 4. ( Komárom-Esztergom Megye)
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodavezetői és óvodapedagógusi feladatok ellátása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény valamint az alapító okirat szerint
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus és szakképzettség a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§-nak megfelelően
 Óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat,
 pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 magyar állampolgárság
 büntetlen előélet
 cselekvőképesség
 a pályázati kiírásban felsorolt dokumentumok hiánytalan becsatolása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 német nemzetiséghez tartozás
 legalább 5 éves vezetői munkában szerzett gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 szakmai önéletrajz,
 iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok közjegyző által
hitelesített másolatát,
az intézmény vezetésére vonatkozó programot, amely a pályázó szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelést is tartalmazza,
 szakmai gyakorlatokat igazoló dokumentumok,
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen
előéletét, és hogy, nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggően szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának valamint az
abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,
 nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget tesz.
 a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41.§ (2) bekezdés
b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló
összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2013. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán történő közzétételtől számított 30
nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Grúber Zoltán polgármester nyújt, a
34/478-244 -es telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Kecskéd Község Önkormányzata 2852 Kecskéd,
Vasút u. 105 címére történő megküldésével ( Kérjük a borítékon feltüntetni a a
beosztás megnevezését: „óvodavezető”).
vagy

Személyesen: Grúber Zoltán, polgármesternek 2852 Kecskéd, Vasút u. 105
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálásáról és a kinevezésről a polgármester javaslatára a képviselő testület
dönt, a 138/1992./X.8./ Korm. rendelet 5.§-a szerinti véleményezést és a pályázók
meghallgatását követően.
A képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat beadási határidejét követő első képviselőtestületi ülés
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Antalné Zabányi Júlia jegyző

8. napirend:

Falunap előkészítése

Grúber Zoltán polgármester: Felkérem a Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse hogy a
Bizottság hol tart a szervezésben.
Eck Márton elnök: Nem döntöttünk , még részletesen nem foglalkoztunk vele , mert csak a
bizottság volt jelen. Összehívjuk a szélesebb grémiumot, akkor fogunk dönteni.
Grúber Zoltán polgármester: Nincs döntés erről a napirendről. A következő Bizottsági
ülésre meg kell hívni a testületi tagokat, és ha úgy lesz, átmegyünk testületi ülésbe, és
döntünk.
9. napirend: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
Grúber Zoltán polgármester: Van-e szóbeli kiegészítés?
Antalné Zabányi Júlia jegyző: 2010 szeptemberében számoltunk be előzőleg, ez a mostani
beszámoló az elmúlt két évről szóló beszámoló. 2013. január 01-től változott a közigazgatás
működése.. A munkánkat érintő 2013. évi változásáról a következő évben fogok tudni
beszámolni.
Grúber Zoltán polgármester: Van-e kérdés? Nincs. Minőségi és mindre kiterjedő a
beszámoló. Tisztes helytállásról lehet itt beszélni. Köszönöm a polgármesteri hivatal
dolgozóinak a tevékenységét a színvonalas és sokszor erőn felüli munka végzésért.
Határozati javaslat: Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri
Hivatal 2011-2012 évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő öt képviselő. Ebből
igennel szavaztak öten, ellenvélemény, tartózkodás nem volt.
26/2013. (III.27.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2011-2012
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
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A 2013. évi Közbeszerzési terv elfogadása

10. napirend:

Grúber Zoltán polgármester : Van-e kérdés, észrevétel ? Nincs.
Határozati javaslat előterjesztés szerint.
Aki elfogadja a határozati javaslatot kézfelemeléssel jelezze. Szavazott az öt jelenlévő
képviselő. Szavazott a jelenlévő öt képviselő. Ebből igennel szavaztak öten, ellenvélemény,
tartózkodás nem volt.
27/2013.(III.27.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti 2013.
évi Közbeszerzési tervet elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló helyi
rendelet elfogadása.

11. napirend:

Grúber Zoltán polgármester: Van-e kérdés? Nincs. Aki elfogadja az előterjesztés szerinti
rendeletet , kérem kézfelemeléssel jelezze. Szavazott az öt jelenlévő képviselő. Ebből igennel
szavaztak öten, ellenvélemény, tartózkodás nem volt.
A Képviselő-testület öt igen szavazatta. elfogadta Az önkormányzat vagyonáról és
vagyongazdálkodásáról szóló 3/2013. (III.27.) sz. rendeletet.
12. napirend:

Javaslat a BDKSZ Kistérségi ÁMK Kecskédi Napközi Otthonos Óvoda
felvételi körzetének és beiratkozási rendjének meghatározására

Grúber Zoltán polgármester: Van-e kérdés? Nincs. Határozati javaslat:
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott az öt jelenlévő képviselő. Ebből
igennel szavaztak öten, ellenvélemény, tartózkodás nem volt.
28/2013. (III.27.) KT. számú határozat
1.) Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 49. § (3) bekezdése alapján a 2013/2014. nevelési évtől a
BDKSZ Kistérségi ÁMK Kecskédi Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetét Kecskéd
Község közigazgatási területeként határozza meg.
2.) Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja és a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a BDKSZ Kistérségi ÁMK Kecskédi Napközi Otthonos
Óvoda beiratkozás idejét 2013. április 3. (szerda)- 2013.április 5.(péntek) naponta 8.00 –
16.00 óra közötti időpontokban határozza meg.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: azonnal
a határozat végrehajtására: folyamatos
a határozat végrehajtásáért: Grúber Zoltán polgármester
a határozat kihirdetéséért: Antalné Zabányi Júlia jegyző
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13 . napirend:

Helyi rendeletek módosítása

Grúber Zoltán polgármester: Helyben került kiosztásra. Sikerült-e tanulmányozni? Van-e
kérdés: Nincs.
1. Előterjesztés. Önkormányzati lakások bérleti díjáról szóló 22/2012.(XI.28.)sz.
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése. Önkormányzati lakások
bérleti díjáról szóló rendelet elfogadása.
Kérdés, észrevétel nem v olt.
Grúber: Aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott az öt
jelenlévő képviselő. Ebből igennel szavaztak öten, ellenvélemény, tartózkodás nem volt.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az Önkormányzati lakások bérleti díjáról
szóló 4/2013.(III.27.) sz. rendeletet.
2. Előterjesztés. A 21/2012.(XI.28) sz. (Hulladékgazdálkodási rendeletet
módosító) rendelet hatályon kívül helyezéséről
Kérdés, észrevétel nem v olt.
Grúber: Aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott az öt
jelenlévő képviselő. Ebből igennel szavaztak öten, ellenvélemény, tartózkodás nem volt.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a Települési szilárd hulladék összegyűjtésére,
elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról és díjfizetésről
szóló 16/2002.(XII.12.) ÖR. sz. rendeletet módosító 21/2012./XI.28./sz. rendeletet hatályon
kívül helyező 5/2013.(III.27.) sz. rendeletet
14. napirend:

Egyebek.

1. dr. Tutervainé dr. Farkas Emília kérelme
Grúber Zoltán polgármester felolvassa a kérelmező levelét.
Hartman József alpolgármester: Eljárási probléma van. Bármiféle változás, átalakítás a
tulajdonos hozzájárulásával történhet. Előbb kérdezni kellett volna és a tulajdonos
önkormányzat hozzájárulása után elkezdeni az átalakítást.
Eck Ferenc képviselő: Egyetértek alpolgármester úrral, a szerződések szabályozzák, hogy mi
engedélyköteles. Ez értéknövelő beruházás volt. Emberségből javaslom, járuljunk hozzá a
lakbér összegének csökkentéséhez.
Grúber Zoltán polgármester. A szerződésében nincs olyan, hogy lelakhatja-e. Ez a
képviselő-testület döntése lehet. Ez nem tartozik az átalakítás kategóriába. Úgy gondolom,
hogy gesztus jelleggel teljesítsük a kérését.
Számítunk rá a továbbiakban is, és méltányoljuk azt a munkát, amit a településért eddig
kifejtett.
Aki egyetért a következő határozati javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze.
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Dr. Tutervai István az
önkormányzati bérlakásban lévő fürdőszoba kád átalakítására fordított 182.000,- forintot a
lakbérből lelakhassa a 2013. évben.
Szavazott az öt jelenlévő képviselő. Ebből igennel szavaztak öten, ellenvélemény, tartózkodás
nem volt.
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29/2013. ( III.27.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Dr. Tutervai István az
önkormányzati bérlakásban lévő fürdőszoba kád átalakítására fordított 182.000,- forintot a
lakbérből lelakhassa a 2013. évben.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
2. Monostori Ferenc bérleti díjjal kapcsolatos kérelme
Grúber Zoltán polgármester: felolvassa Monostori Ferenc kérelmét.
Eck Ferenc képviselő: Minden bérlemény esetében érvényesítettük az inflációt, akkor ezt se
teljesítsük.
Grúber Zoltán polgármester: Van-e más javaslat? Nincs, akkor Határozati javaslat:
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete Monostori Ferenc reptér bérleti díj 2012.
évi mértékének változatlanul hagyására vonatkozó kérelmét elutasítja.
Szavazott az öt jelenlévő képviselő. Ebből nemmel szavaztak öten, igen szavazat, tartózkodás
nem volt.
30/2013. ( III.27.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete Monostori Ferenc reptér bérleti díj 2012.
évi mértékének változatlanul hagyására vonatkozó kérelmét elutasítja.
Határidő: 2013. április 10. kérelmező értesítése
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
3. Iskolai jótékonysági bál támogatása
Grúber Zoltán polgármester: Az a kérésem , hogy az iskolai Jótékonysági bált az
önkormányzat támogassa 50 ezer forinttal. Szavazott az öt jelenlévő képviselő. Ebből igennel
szavaztak öten, ellenvélemény, tartózkodás nem volt.
31/2013. (III.27.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Iskolai jótékonysági
bált 50.000,-Ft-tal támogatja a tartalék keret terhére.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

15. napirend:

Kérdés, Interpelláció önkormányzati ügyben

Eck Ferenc képviselő: Most kaptam egy e-mailt, arról értesítenek, hogy a sportépület
felújításra 6.998.884,-ft támogatást kapott az egyesület. 2014.márciu 31-ig meg kell valósítani
a felújítást.
A szülői munkaközösségi ülésen vetődött fel : az Iskolába tankörzeten belül tilos máshonnan
felvenni gyermeket. Igazgatónő tájékoztatott erről minket. Állítólag ez a tankerület utasítása.
Van-e információ az orvosi ügyeletről? Panasz érkezett-e?
Hulladékszállítási számla nagyon magas összegű.
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Grúber Zoltán polgármester: Nem érkezett panasz az orvosi ügyeletre, de utána kérdezek.
Ugyancsak tájékozódni fogok az iskolai kérdésben is.
A hulladékszállítási díj megállapítása nem önkormányzati hatáskör már.
Grúber Zoltán polgármester: Van-e valakinek még kérdése? Nincs. 20 óra 10 perckor az
ülést bezárom. Zárt ülést rendelek el a gyógyszertámogatás iránti kérelmek elbírálására.

Kmf.

Antalné Zabányi Júlia
jegyző

Grúber Zoltán
polgármester

