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Jelen vannak: 

Hartman József alpolgármester 

Csapucha Tamás képviselő 

Eck Márton képviselő 

Eck Ferenc Zsolt képviselő 

Tomayer Béla képviselő 

 

Nincs jelen:  

Grúber Zoltán polgármester 

Wittmann Csaba képviselő 

 

Meghívottak:  

Római Katolikus Egyházközség Képviselő-testületének tagjai Kecskéd  

Kecskéd Községért Alapítvány Kuratóriuma 

Fazekas Gyula építész 

 

Az ülést Grúber Zoltán polgármester távollétében Hartman József alpolgármester vezeti le.  

 

Hartman József alpolgármester Köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat. 

Megállapította, hogy a jelenlévő képviselők száma ött fő. A képviselő-testület határozatképes. 

1. Javaslatot tett a napirendi pontra: Tájékoztatás kérés  az egyházközségtől a templom 
felújítás helyzetéről. 

A napirendi pontra tett javaslattal, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Öt igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül a képviselő-testület elfogadta a a 

napirendre tett javaslatot. 

 

1. napirend:  Az Alapítvány tájékoztatója a parókia felújítási munkálatokkal kapcsolatban 

 

Hartman József alpolgármester: Tegnap rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott a 

települési önkormányzat képviselő-testülete. Ott döntöttük el, hogy mára összehívjuk ezt a 

találkozót. Fontos egymás őszinte tájékoztatása, így lehet csak tartós kapcsolat. Kecskéd 

Községért Alapítvány nagy fába vágta a fejszéjét. Több pályázatot nyújtott be, parókia 

felújítással egybekötve Ifjúsági Szálláshely kialakítása, Kálvária Szoborcsoport felújítása. 

Kuratórium tagjainak ezen ülés után további tájékoztatást tudunk adni, de ez tartozik az 

Egyházközségre és az összes civil szervezet tagjaira valamint a település lakóira is. 

Szeretnénk pontos tájékoztatást adni. és egyben tájékoztatást kérni az Egyházközségtől, a 

templom felújításról. A Parókia felújítás projektre Tizenhatmillió forintot nyert az Alapítvány. 

A végén az elszámolást korrekten tudjuk megtenni. Utófinanszírozott a projekt. A 

Táncegyesület az Öreg iskola felújítására nyert pályázati pénzt, el kell mondanunk, hogy 

hosszadalmas a kifizetés. Előfinanszírozni kell a projekteket. Több partner van kapcsolatban 
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 az Ifjúsági Szálláshely kialakításánál is. Az építmény az Egyház tulajdonában van. Az utolsó 

fázisnál tartunk. Hat hónapon belül be kell nyújtani az első számlát. Június 30-ig teljes 

összeggel elszámolunk, végelszámolást teszünk meg. A benyújtást követő 4-5 hónap múlva 

teljesül a teljes összeg kifizetése az Alapítvány részére. 

Az Alapítvány elnöke és a polgármester eljárt a Környe- Bokod Takarékszövetkezetnél 

finanszírozási hitelért az Alapítvány részére. Azért, hogy a vállalkozókat ki tudjuk fizetni. 

Tizenötmilliós hitelkeretről van szó. Egy cél érdekében dolgozunk. Az Alapítványnál a 

templom felújítás javára célzottan befizetett összeget használja az Alapítvány a Parókia 

felújítás érdekében. A templom felújításra beadott pályázat nyertes pályázat lesz a 

reményeink szerint. ( Fellebbeztünk.) Meg kellene várni a két hónap türelmi időt, 

Tizenhatmillió forintról van szó. Meg kellene várni ezt a két hónapot, mert ebből  a pénzből 

soha nem látott felújításokat lehet megvalósítani. Másik projekt a Kálvária Szoborcsoport 

környezetének a felújítása, ami szintén az egyház vagyonát gyarapítja és teszi használhatóvá. 

A templom felújítása már jól haladt. A vakolat felújítást kérjük, hogy ha lehet, ne most 

kezdjétek el. 

 

2. napirend: Tájékoztatás kérés  az egyházközségtől a templom felújítás helyzetéről. 
 

Tomayer Mihály az Egyházközség részéről: Templom felújítás harmadik üteme a teljes 

befejezést eredményezné. November 7-én lejár az engedély. Püspök úr tavaly megígérte, hogy 

támogatni fogják a felújítást. Az árajánlatokat bekérte a püspökség. Ha az Alapítvány nem 

nyer a pályázat során a Püspökség segíteni fog, de megírtuk, hogy van az Alapítványnál erre 

pénzünk ezt egészíti ki a Püspökség. Rossz állapotban van a vakolat. Mi is kértünk audenciát, 

polgármester úr és a Csapucha Tamás, mint az Alapítvány elnöke el is ment.   

Csapucha Tamás képviselő, Alapítvány elnöke: Januárban Kutschi plébános úrral kötetlen 

beszélgetés volt, ígéretet adtak arra, hogy támogatni fogják a projektet. Azóta forráshiányban 

szenvednek. A kecskédi lakosok nagyon kitettek magukért. Mindenképen célszerű megvárni a 

pályázat eredményét. A pályázatunk finanszírozásához mindenképen szükségünk lenne a 

Hétmillió-nyolcszázezer forintra. Közel Ötvennyolcmillió forintot nyertek a civil szervezetek. 

A Kálvária-szoborcsoportra is Tizenhatmillió forintot nyertünk.  Hat hónapon belül ezt is el 

kell kezdenünk. Az Egyházközség Harmincegymillió forinttal gazdagodik. A parókia 

felújítására szintén pályázatunk, II. ütemmel, ez is Tízmillió forint. Őrültség lenne kihagyni 

ezeket a pénzeket, még akkor is, ha a Püspökség a jövő héten ad Ötmillió forintot. Mi 

mindenképen elindítjuk a Tizenötmilliós hitelünket, de ehhez csak szükség esetén nyúlunk. 

Tomayer Béla képviselő: A kettő nem zárja ki egymást szerintem. Azt javaslom, hogy 

mindenképen várjuk meg a pályázati pénzt a templom felújításra, de ne zárjuk ki a Püspökség 

Ötmillió forintját sem.  

Tomayer Mihály Egyházközség: Hogyan történik a finanszírozás? 

Hartman József alpolgármester: Előfinanszírozás van. Az önkormányzatnak nincs annyi 

pénze, hogy előre egyszerre megfinanszírozzuk ezeket a pályázatokat. A Táncegyesület az 

öreg iskola hátsó részére újra bead pályázatot, amin már nyert is Tizenhatmillió forintot. Az 

ottani áldatlan állapotot meg lehet szüntetni, közösségi tereket lehet ott kialakítani. 

Szükségünk van a pénzre, mindenképen megvalósítjuk ezeket a projekteket. Az 

önkormányzat hitelképessége a garancia az Alapítvány  és a civil szervezetek pályázataira, 

kezességvállalási nyilatkozatot kell adnia az önkormányzatnak. Ezért van szükség az 

együttgondolkodásra. Be kell adni a Püspökségre azokat az árajánlatokat. 

Csapucha Tamás képviselő, Alapítvány elnöke:  Ötvennyolcmillió forintot nyertünk a 

novemberben beadott pályázatainkra, ez biztos összeg. Most adunk be még Tízenötmillió 

forintos pályázatot. A Püspökség támogatására mindenképen szükség van. Ha ezek a 

projektek megvalósulnak az Egyházközség vagyona több tízmillió forinttal gyarapodik. 

Mindenképen a kecskédi lakosok gyarapodnak.  
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Eck Márton képviselő: Ezeket a pénzeket nem szabad otthagyni. Nem a Táncegyesület, nem 

a Horgászok, nem a Sport nyer, hanem a kecskédiek. Ha elkezdi az Egyházközség a felújítást, 

ugrik a Tizenhatmilliós pályázat.  

Hartman József alpolgármester: Az Alapítványnak esze ágában sincs lenyúlni a 

Nyolcmillió forintot. Hitelt veszünk fel, hogy finanszírozni tudjuk a felújításokat. Csak civil 

szervezetek pályázhattak ezekre a LEADER pályázatokra. Horgászegyesület is 

Tizenhatmilliót nyert, ezeket is finanszírozni kell. 

Fazekas Gyula építész: Parókia felújítás műszaki tartalmáról ad tájékoztatást.  

Az Alapítványnak a vállalkozókat mindenképen ki kell fizetni, mert  csak így kapja meg a 

pályázati pénzt. 

 

Eck Ferenc Zsolt 18 óra 50 perckor távozott. A jelenlévő képviselők száma négy fő. 

 

Hartman József alpolgármester: Köszönöm a tájékoztatót. Az Alapítvány megtakarításait 

már teljes egészében felhasználtuk.  

Csapucha Tamás képviselő, Alapítvány elnök: Nagyon sok társadalmi felajánlást kaptunk. 

Kecskédiek Háromszázezer forintot fizettek be eddig a Parókia felújítására. Nagyon sok 

munkát is elvégeztek.   

Hartman József alpolgármester: Köszönjük a támogatásokat, meg a munkát amit nem 

kellett kifizetnünk. Ez is nagyon nagy segítség volt. Rajtatok keresztül szeretnénk a kecskédi 

lakosok, főleg hölgyek segítségét kérni, takarítani kellene már a hétvégén. A Caritas már 

jelezte, hogy segíteni fog ebben, de kérjük mások segítségét is. 

Koloszárné Terike: Tízen már vagyunk, délután 14 órára megyünk. 

Csapucha Tamás Alapítvány elnöke: Arra kérünk benneteket, hogy meg tudjátok-e várni a 

pályázati döntést? 

Tomayer Mihály Egyházközség: Ezt a Püspökséggel egyeztetni kell. Nem szabad a biztost 

feladni a bizonytalanért. 

Hartman József alpolgármester: Arra kérünk, hogy fel ne adjátok a projektet, mindenképen, 

mindenki hajtsa ezeket a pénzeket, amit be tud hozni, hozza. 

Nikits Lászlóné: Hogyan fogjuk fenntartani azt amit a pályázaton nyerünk és megvalósítunk? 

Hartman József alpolgármester: Jogos a kérdés. Úgy igyekszünk megvalósítani, hogy kevés 

pénzbe kerüljön a fenntartás, a kiadás. 

Tomayer Béla képviselő: Az épületek most is itt vannak, most is működnek kicsit nagyobb 

költséggel, mint a felújításuk előtt. 

Hartman József alpolgármester: A Parókia megújítása volt a cél. Szerényen, szolid keretek 

között szeretnénk néhány tábort működtetni.  

Csapucha Tamás képviselő, Alapítvány elnök: Ezek az épületek rövid időn belül 

elenyésztek volna. Szeretnénk megköszönni Fazekas Gyula úr segítségét, amit teljesen 

önzetlenül nyújtott. A Parókia használatának az önköltségét be fogjuk szedni, de az épület és 

a környezete a település egyik legszebb épülete lesz. 

Hartman József alpolgármester: Köszönöm mindenkinek aki részt vett és támogatta a 

projektek megvalósítását. Kérek mindenkit, közvetítsétek ezt a köszönetet a tagságotok és a 

település minden lakója felé. Köszönöm.  

A mai rendkívüli testületi ülést 17 óra 30 perckor bezárom.                

 

 

Kmf. 

 

Antalné Zabányi Júlia                                                                             Hartman József 

 jegyző polgármester 


