
1 
 

Kecskéd Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

2852. Kecskéd, Vasút u. 105. 

 

 

 

Jegyzőkönyv 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2013. június 18-i rendkívüli üléséről 

 

 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 

Grúber Zoltán polgármester 

Hartman József alpolgármester 

Csapucha Tamás képviselő 

Eck Márton képviselő 

Eck Ferenc Zsolt képviselő 

 

Nincs jelen:  

Tomayer Béla képviselő 
Wittmann Csaba képviselő 

 

Meghívottak: Antalné Zabányi Júlia jegyző 

  Suhai Judit ig.ea. jkv. vezető 

 

Grúber Zoltán polgármester megnyitja a képviselő-testületi ülést. Megállapítja, hogy a 

jelenlévő képviselők száma 5 fő,  a testület határozatképes. A mai ülés összehívása telefonon 

történt- 

Az alábbiak szerint 3 napirendi pontra tett javaslatot:  
 

1. Kecskéd Községért  Alapítvány pályázattal kapcsolatos támogatása 

2. Kitüntetési javaslatok, elismerésekre javaslat (zárt ülés) 
3. Sportpályára szivattyú vásárlás 

 

Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. Öt igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

egyhangú döntéssel a képviselő-testület elfogadta a napirendre tett javaslatot. 

 

76/2013. (VI.18. ) KT. számú határozat 

 

A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint elfogadta. 
 

1. Kecskéd Községért  Alapítvány pályázattal kapcsolatos támogatása 

2. Kitüntetési javaslatok, elismerésekre javaslat (zárt ülés) 

3. Sportpályára szivattyú vásárlás 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Grúber Zoltán polgármester 
 

1. napirend:     Kecskéd Községért Alapítvány pályázattal kapcsolatos támogatása 

 
Grúber Zoltán polgármester: Kecskédi Parókia felújítására beadott pályázatról van szó. A pályázat 

utófinanszírozása miatt kell erről tárgyalni. Hitelt kell-e felvenni az alapítványnak és ehhez  

vállaljon az önkormányzat kezességet? Max.15 millió forintig. De szükség van kb 5 millió Ft készpénz 
megelőlegezésére is. 
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Milyen pénzeszközök állnak rendelkezésre, mennyire lenne szükség? 

Csapucha Tamás képviselő, az Alapítvány elnöke :  Mind a kettőre szükség lesz. 15 milliós a 

projekt. Igénybe vennénk a támogatást is,  Maximum. 3,5- 4 millió forintra lenne szükségünk. A 15 

milliós hitelkeretre azért lenne szükségünk, mert a templom felújítására szánt 8 millió forintot vissza 
kell adnunk. A keretet az alapítvány nem merítheti ki, mert több pályázaton is nyertünk, oda is kell 

pénzt adnunk. A parókia felújításával kapcsolatban szeretnék az elszámolást június 30-ig lezárni, 

végelszámolást szeretnénk benyújtani a VÉRCSE felé, 4-5 hónapon belül kapjuk meg  a pénzt.  
 Grúber Zoltán polgármester: Az alapítvány olyan szerződést köt a pénzintézettel, hogy december 

31-ig rendelkezésre áll a pénz.  

Eck Ferenc Zsolt képviselő: Készfizető kezességnek van-e akadálya vagy korlátja?  
Antalné Zabányi Júlia jegyző: Nincs. Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályától kértem 

állásfoglalást.  

Eck Ferenc Zsolt képviselő: Az önkormányzat nyújt egy támogatási keretet, a kamatot veszíti el az 

önkormányzat. Nem tartom szükségesnek, hogy az egész keretre megnyissa, mert ebben az esetben a 
templom felújítását ellehet tolni a jövő évre.  

Csapucha Tamás képviselő: Hat hónapon belül az első számlát be kell nyújtani.  

Eck Ferenc Zsolt képviselő: Hívjuk össze a testületet meg az egyházközség  vezetőséget, meg az 
alapítvány kuratóriumát. és ezt meg kell beszélni.  

Grúber Zoltán polgármester: A templomon kívül az összes pályázatunk nyert. Kettőnek meg is 

érkezett a határozata. 2014 december 31-ig kell befejezni a projekteket. Hat hónapon belül a 10 %-ról 
be kell adni az első számlát.  

Csapucha Tamás képviselő: Hitelkeret kondíciója. A Környei Takarékszövetkezet nagyon kedvező  

ajánlatot adott. Rövid lejáratú hitelről van szó.  

Grúber Zoltán polgármester: Van-e további kérdés? Nincs. Két kérdésről kell szavazni.:  
Vállaljuk a kézfizetős kezességet az alapítvány 15 millió forintos likvid hitel felvételéhez.  

Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú 

döntést hozott. 

 

77/2013./ VI.18./KT.sz. határozat 

 

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  a Kecskéd Községért 
Alapítvány „ Ifjúsági szálláshely kialakítása „ című   utófinanszírozású pályázati projektjének  

befejezéséhez, az Alapítvány által felvenni szükséges hitelhez készfizető kezességet vállal. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős:   Grúber Zoltán polgármester 
 
Grúber Zoltán polgármester: . Képviselő-testület visszatérítendő támogatást nyújt maximum 5 

millió forint összegig.  

Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú döntést hozott. 

 

78/2013. (VI.18.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy   a Kecskéd Községért 
Alapítványnak  az „Ifjúsági szálláshely kialakítása „ című   utófinanszírozású pályázati projektjének  

befejezéséhez, 5 millió Ft erejéig, az általános tartalék keret terhére visszatérítendő támogatást nyújt. 

 
Felelős: Grúber Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

Hartman József alpolgármester: Javaslom, hogy hívjuk össze az egyházközséget. Kérem, hogy erről 

határozatot hozzunk.  
Csapucha Tamás képviselő: Javaslom, hogy rendkívüli képviselő-testületi ülést hívjunk össze, és az 

egyházközség tagjait és a Kecskéd Községért Alapítvány Kuratórium tagjait hívjuk meg erre az ülésre 

Grúber Zoltán polgármester: 2013. június 19.-én 18 órára Kultúrház. Napirend: Tájékoztatás kérés  
az egyházközségtől a templom felújítás helyzetéről. 

Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő, 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 

egyhangú döntést hozott. 
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79/2013. (VI.18.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  
1. 2013. június 19-én 18 órakor a Művelődési Házban  rendkívüli ülést tart, amelyre meghívják  

az Egyházközség vezetőségét és a Kecskéd községért Alapítvány Kuratóriumát. 

2. A rendkívüli ülés napirendje: 
a. Az Alapítvány tájékoztatója a parókia felújítási munkálatokkal kapcsolatban 

b.) Tájékoztatás kérés  az egyházközségtől a templom felújítás helyzetéről. 

 
Felelős: Grúber Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. napirend:   Kitüntetési javaslatok  zárt ülés 

 

Grúber Zoltán polgármester: A napirend megtárgyalásához zárt ülést rendelek el. Erről külön 

jegyzőkönyv készül. 
 

A zárt ülés után folytatódott a nyilvános ülés. 

 

3. napirend:   Sportpályára szivattyú vásárlás 

 

Eck Ferenc Zsolt képviselő: Át lett vizsgálva, javítani nem lehet, 46% kedvezménnyel tudunk 

vásárolni szivattyút. 100 ezer forintot kér  a képviselő-testülettől. Képviselői keretemből 100 ezer 
forintot szeretnék erre felhasználni. 

Hartman József alpolgármester: Azt javaslom, hogy vegyük fel az erőművel a kapcsolatot, már 

írtunk nekik, kérjük meg a választ.  
Grúber Zoltán polgármester: Javaslat: Ha nincs az Erőműnek olyan szivattyúja amit, az 

önkormányzatnak tudna adni térítés mentesen,, akkor 100 ezer forinttal hozzájárulunk a tartalékkeret 

terhére.  

Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő, 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő döntést hozta.   

 

80/2013. ( VI.18.) KT. számú határozat 
 

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött a sportpálya locsolását ellátó szivattyú 

beszerzéssel kapcsolatban, hogy 
1.  felveszik a kapcsolatot a Vértesi Erőművel, van-e lehetőség arra, hogy térítésmentesen 

adjanak át egy szivattyút a Sport egyesületnek 

2. amennyiben térítésmentesen nem tud az erőmű a Sportegyesület számára szivattyút átadni,az 

Önkormányzat 100.000,-Ft-al hozzájárul a szivattyú beszerzéséhez, a tartalék keret terhére 
 

Felelős: Grúber Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 
 

Az ülést 9 óra 10 perckor bezárom.  

 
Kmf. 

 

 

 
 

Antalné Zabányi Júlia                                                                                     Grúber Zoltán 

 jegyző polgármester 


