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

Jegyzőkönyv
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2013. szeptember 11-én 18 órától
megtartott üléséről
Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
2852. Kecskéd, Vasút u. 105.
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint
Grúber Zoltán polgármester
Hartman József alpolgármester
Csapucha Tamás képviselő
Eck Ferenc Zsolt képviselő
Eck Márton képviselő
Wittmann Csaba képviselő

Nincs jelen:
Tomayer Béla képviselő
Meghívottak:
Geracsek Alfrédné óvodavezető
Horváth Gézáné pénzügyi előadó
Megjelent meghívottak:
Geracsek Alfrédné óvodavezető
Horváth Gézáné pénzügyi előadó
Grúber Zoltán polgármester megnyitja a képviselő-testületi ülést. Köszönti a megjelent
képviselő-testületi tagokat és a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a jelenlévő öt fő
képviselő száma alapján a testület határozatképes.
A meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásához további új napirendek felvételét
javasolja.:
 Szennyvízvagyon 2011. évi elszámolása,
 Leltározás rendeleti szabályozása, valamint zárt ülésen
 Gyógyszertámogatás iránti kérelmek elbírálása
Javasolta továbbá a napirendek tárgyalási sorrendjének módosítását is.

2

Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. Öt igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
a testület elfogadta a napirendekre tett javaslatot.
109/2013. ( IX.11.) KT. számú határozata
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokra tett javaslatot
egyhangú döntéssel elfogadta.

1. B-D-K-Sz Községi Önkormányzatok Közoktatási és Intézményfenntartó Társulás
2013. I.féléves gazdálkodásáról tájékoztatás
Ea:
Grúber Zoltán polgármester
2. Intézményfenntartó Társulás munkájáról tájékoztató
Ea:
Grúber Zoltán polgármester
3. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Ea:
Grúber Zoltán polgármester
4. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása
Ea:
Grúber Zoltán polgármester
5. Beszámoló az önkormányzat 2013. I. féléves gazdálkodásának helyzetéről.

Ea:
Grúber Zoltán polgármester
6. Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához
Ea:
Grúber Zoltán polgármester
7. Települési Értéktár létrehozása, valamint Települési Értéktár Bizottság létrehozása
Ea:
Grúber Zoltán polgármester
8. A települési Önkormányzat és a nemzetiségi Önkormányzat Együttműködési
Megállapodásának módosítása
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2011.(III.30.)sz. önkormányzati rendeletének módosítása.
Ea:
Grúber Zoltán polgármester
9. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások biztosítására kötött megállapodás
módosítása.
Ea:
Grúber Zoltán polgármester
10. Szennyvízvagyon eszközállomány 2011. évi elszámolása
Ea:
Grúber Zoltán polgármester
11. Leltározás rendeleti szabályozása
Ea:
Grúber Zoltán polgármester
12. Egyebek
13. Kérdés, interpelláció önkormányzati ügyben.
14. Gyógyszertámogatás iránti kérelmek elbírálása (zárt ülés)
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
1. napirend:

BDKSZ Községi Önkormányzatok Közoktatási és Intézményfenntartó Társulás
2013. I. féléves gazdálkodásáról tájékoztatás

Grúber Zoltán polgármester: A napirend előterjesztését a pénzügyi bizottság nem tárgyalta meg.
Megkérdezem Csapucha Tamás képviselő urat, a bizottság elnökét van-e ennek ellenére a bizottságnak
állásfoglalása?
Csapucha Tamás képviselő, pénzügyi bizottság elnöke:A testületi ülés előtt 17. órától tervezett
pénzügyi bizottsági ülés elmaradt, mert nem volt határozatképes.. Ezért pénzügyi bizottsági
állásfoglalás most nem lesz.
Grúber Zoltán polgármester: Vitára bocsátom az anyagot. Van-e kérdés, észrevétel, esetleg javaslat
a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. Vitát lezárom. Kérem, aki az írásbeli előterjesztésben foglalt
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határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő.
Ellenszavazat és tartózkodás nélkül, öt igen szavazattal a határozati javaslatot változtatás nélkül
elfogadta a képviselő-testület.
110/2013. (IX.11.) KT. számú határozat
Tárgy: Beszámoló a Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Községi Önkormányzatok Közoktatási
és Közművelődési Intézményfenntartó Társulás 2013. első féléves gazdálkodásról
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bokod-Dad-Kecskéd- Szákszend Községi
Önkormányzatok Közoktatási és Közművelődési Intézményfenntartó Társulás 2013. első féléves
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
66 770 eFt pénzforgalmi bevétellel,
73 418 eFt pénzforgalmi kiadással
elfogadja, az alábbi településenkénti részletezésben, az 1., 2., 3., 4., 5., számú mellékleteknek
megfelelően:
Bokod
20 910 eFt
pénzforgalmi bevétel
23 597 eFt
pénzforgalmi kiadás
Dad
11 905 eFt
pénzforgalmi bevétel
11 388 eFt
pénzforgalmi kiadás
Kecskéd
21 663 eFt
pénzforgalmi bevétel
22 280 eFt
pénzforgalmi kiadás
Szákszend
12 292 eFt
pénzforgalmi bevétel
16 153 eFt
pénzforgalmi kiadás
Határidő: 2013. szeptember 15.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
2. napirend: Intézményfenntartó Társulás munkájáról tájékoztató
Grúber Zoltán polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, javaslat?
Nincs. Szavazásra bocsátom. Aki az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslattal egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. Ellenszavazat és tartózkodás
nélkül öt igen szavazattal a képviselő-testület a határozati javaslatot elfogadta.
111/2013. (IX.11.) KT. számú határozat
Tárgy: Tájékoztatás a Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Községi Önkormányzatok Közoktatási és
Közművelődési Intézményfenntartó Társulás munkájáról
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bokod-Dad-Kecskéd- Szákszend
Községi Önkormányzatok Közoktatási és Közművelődési Intézményfenntartó Társulás munkájáról
szóló tájékoztatót
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
3. napirend:

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről,
jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Grúber Zoltán polgármester:
3013. június 26.-án volt utoljára Képviselő-testületi ülés.
Június
27. Katasztrófavédelmi ellenőrzés volt, állománytáblák aktualizálása megtörtént.
28. Az Alapítványi pályázat finanszírozásával kapcsolatban a Környe-Bokod Takarékszövetkezet
vezetőjével tárgyaltunk Csapucha Tamással az Alapítvány Kuratóriumának az Elnökével.
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Július
02. Német nemzetiségi Önkormányzattal a KEM Kulturális Fesztivál megrendezésével kapcsolatban
tárgyaltunk.
04. OSZ Zrt. Igazgatója Kontschán Jenő Úr járt nálunk. A szennyvízcsatorna további üzemetetése
volt a téma.
05-06. A Kecskédi Néptánc Egyesület fennállásának 50. évfordulójának ünneplése. Kétnapos
rendezvény volt. Jól sikerült. Sokan részt vettek, sok néző volt. Nagyon jó hangulatú, emlékezetes
esemény volt.
07. KEM. Német Nemzetiségi Kulturális Fesztivál került megrendezésre ezen a napon. Nagyon
színvonalas, jó rendezvényen vettünk részt.
10.Iskolás lányok HPV oltása megtörtént.
10.Kecskéd Községért Alapítványi ülés volt. Parókia átadási ünnepség előkészítése, megszervezése
történt.
18 óra 12 perckor Eck Ferenc Zsolt képviselő megérkezett. Jelenlévő képviselők száma hat fő.
12. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási projekt. Kezdeményezésünkre füvesítési reklamációs
bejárást tartottak, amin részt vett Hartman József alpolgármester is.
19. Plébánia épület ünnepélyes átadása , avatás. Sokan voltak, mindenkit meghívott az Alapítvány, aki
részt vett a munkálatokban, akár pénzért, akár önkéntes munkával. Jól sikerült az avató ünnepség,
szép volt.
25. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanács ülésen
voltunk Székesfehérváron.
26. Az Öreg iskolában Kiállítás megnyitón voltunk.
27-28. Kecskédi Búcsú. Kevesen látogattak ki.
29. Búcsú Bál jól sikerült, sokan vettek részt.
31. Remondis Zrt-től Bende Péter elköszönt.
Augusztus
4. Kecskédi Sportkör megnyerte a KEM-i Szuperkupát. Gratulálunk.
6. Új területgazda Juhász Péter Kossuth u. 6. sz.
7. Kulturális Bizottsági ülés volt.
7. Rendkívüli képviselő-testületi ülés volt.
9. Katasztrófavédelem polgári védelmi sziréna ellenőrzést tartott.
15. Helyi civil egyesületek vezetőivel a pályázatokkal kapcsolatos megbeszélést tartottunk.
16. Alpolgármesterrel a Környe-Bokod Vidéke Takarékszövetkezet vezetőjével megbeszélésen
vettünk részt. Tájékoztató összejövetel kezdeményezése volt a környei pályázókkal együtt.
21.-re virradóra közlekedési tükröt betörték, padot fellökték a játszótéren, Fő utcai buszmegállóban
összetörték az üveget. Rendőrségi feljelentést megtettem, biztosítóhoz a kárt bejelentettem.
21. Kecskéi tó helyszíni bejárást tartottam a Haász Gáborral. Halpusztulás történt. Környezetvédelmi
Hatóságot értesítettem. Vettek vízmintát, nem mutatott ki semmi rendkívüli értéket, a Vízügyi
Tatai Szakaszmérnökség összegyűjtötte és elszállította a tetemeket.
30. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Integrált Közigazgatási Központ megnyitó
ünnepségén vettem részt.
30. Oroszlányon voltam a Bányásznapi Koszorúzáson.
31. Kecskédi Lovas napok. A korábbi évek színvonalának megfelelően jó volt, sokan voltak kint,
sikeres rendezvény volt, gratulálunk Wittmann Csaba főszervezőnek.
Szeptember
03. Kormányhivatal hulladék kezeléssel kapcsolatos egyeztetetést tartott.
Biztos hallottatok arról, volt olyan település, ahol nem volt szemétszállítás.
Ilyen helyzetben a katasztrófavédelem fogja kijelölni a szolgáltatót a feladatra.
04. Molnár Ferenc Művelődési Ház vezető a Szüreti felvonulással kapcsolatban írt levelet. Ezzel
kapcsolatos megbeszélést tartottunk. Felvonulás nem lesz, de azért a kultúrházban szüreti bál,
térzene lesz.
06. Villanyoszlop csere volt a Kossuth utcában.
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09. Salamon Endre vállalkozó a vasút melletti fakivágást felmérte, ajánlatot adott.
10. Általános Iskolában öltözői bejárást tartottunk. A Sportegyesület novembertől igénybe szeretné
venni az iskola öltözőit. Elég rossz állapotban vannak, a WC, a vizes blokkok. Kisebb
felújításokra, cserékre szükség lesz. Részt vett a bejáráson Hartman József alpolgármester,
Tomayer Béla képviselő, a Műszaki Bizottság Elnöke, Eck Ferenc Zsolt képviselő, a
Sportegyesület Elnöke.
Van-e valakinek kérdése, észrevétele a beszámolóval kapcsolatban? Nincs. Kérem, aki elfogadja a
polgármesteri beszámolót, kézfelemeléssel jelezze.
Szavazott a jelenlévő hat fő képviselő. Ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testület hat
igen szavazattal elfogadta a beszámolót és jelentést.
112/2013.(IX.11.) KT. számú határozat

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatóját a két
ülés közötti fontosabb eseményekről a hozott döntésekről, jelentését a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
4. napirend:

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Grúber Zoltán polgármester: A Pénzügyi Bizottsági ülés elmaradt, ezért azt a bizottság nem
tárgyalta. Van-e kérdés, észrevétel, javaslat a napirendhez kacsolódóan?
Eck Ferenc Zsolt képviselő: Van egy két olyan tételünk, ami már teljesült, át kellene nézni, és a
következő rendelet módosításnál átpakolni.
Csapucha Tamás képviselő: Kinek engedtünk el 82 ezer forint lakbért?
Antalné Zabányi Júlia jegyző: A házi orvosnak, fürdőszoba felújítás, beruházás miatt, a képviselőtestület döntése alapján.
Grúber Zoltán polgármester: Aki az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő hat fő képviselő. Ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 6
igen szavazattal a Képviselő-testület elfogadta a
2/2013/II.13./sz. Költségvetési rendeletet módosító 9/2013./IX.11./ sz. rendeletet az írásbeli
előterjesztés szerint.

5. napirend:

Beszámoló az önkormányzat 2013. I. féléves gazdálkodásának helyzetéről

Grúber Zoltán polgármester: Van-e az írásbeli előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel?
Eck Ferenc Zsolt képviselő: Adók tekintetében látszik, hogy gépjárműadó és iparűzési adó
tekintetében jó a teljesítés, tehát jól terveztünk. A behajtásokból sok teljesül.
Eck Ferenc Zsolt képviselő: HPV oltásnál kevesebb a felhasználás. Kevesebb a kislány?
Grúber Zoltán polgármester: Nem, három sorozat van, kettőt már beadtak, a harmadik még hátra
van. A harmadik része kevesebbe kerül.
Eck Ferenc Zsolt képviselő: Óvodai kazán csere hogyan áll? Szeptember van. Fontos lenne.
Grúber Zoltán polgármester: Elő kell venni azt a dolgot.
Csapucha Tamás képviselő: Műemlék híd statikai vizsgálata.
Grúber Zoltán polgármester: Foglalkoztak vele, de a szakvélemény még nem ért ide.
Csapucha Tamás képviselő: Ravatalozó .A szemétgyűjtés meg lett szüntetve a temetőben. Most a
temető óvoda felőli részére kell összegyűjteni a szemetet, de ez csak össze van dobálva.
Grúber Zoltán polgármester: A temető az egyház tulajdonában van. Többször kértük az
egyházközséget, hogy ezt tegyük rendbe. Nem reagáltak rá. Remélem, hogy jelentkeznek valamivel.
Csapucha Tamás képviselő: Köszönöm a választ.
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Grúber Zoltán polgármester: Lezárom a napirendi pontot. Kérem, hogy aki a következő határozati
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat: Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. I. féléves
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 89.079 eft pénzforgalmi bevétellel, 86728 eft
pénzforgalmi kiadással elfogadja.
Szavazott a jelenlévő hat fő képviselő. Ellenszavazat és tartózkodás nélkül hat igen szavazattal a
képviselő-testület elfogadta a beszámolót.
113/2013. (IX.11.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. I. féléves költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámolót
89.079 eft pénzforgalmi bevétellel,
86728 eft pénzforgalmi kiadással
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester

6. napirend:

Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához

Grúber Zoltán polgármester: Azt a javaslatot tettem, hogy amennyivel eddig támogattuk, azzal
támogassuk jövő évben is.
Csapucha Tamás képviselő: Támogatom, hogy vegyünk részt benne.
Grúber Zoltán polgármester: Van-e további észrevétel, javaslat? Nincs. Kérem, aki az írásbeli
előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő hat
fő képviselő. Öt igen szavazattal,egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül a képviselő-testület
elfogadta a javaslatot.
114/2013. (IX.11.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2014.évben csatlakozik a
BURSA HUNGARICA Ösztöndíj pályázathoz. A támogatás mértékét 560.000,-Ft- ban határozza
meg, melyet a 2014. évi költségvetésében biztosít.
Határidő: 2013.szept.30. csatlakozási nyilatkozat megküldése
Felelős: Grúber Zoltán polgármester

7. napirend:

Települési értéktár létrehozása valamint Települési Értéktár Bizottság
létrehozása.

Grúber Zoltán polgármester:. Kérem, aki az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslattal
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő hat fő képviselő. Ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, hat igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta a javaslatot.
115/2013.(IX.11.) KT. számú határozat

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy nem hoz létre helyi
értéktárat és értéktár bizottságot, nem működteti azt.
Határidő: azonnal (döntés megküldése)
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
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8. napirend:

Nemzetiségi Önkormányzat és a települési Önkormányzat együttműködésének
módosítása

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 6/2011.(III.30.)sz. önkormányzati
rendeletének módosítása.
Grúber Zoltán polgármester: Van-e az írásbeli előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel,
javaslat? Nincs. Aki az Együttműködési megállapodás módosítás előterjesztés szerinti határozati
javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Szavazott a jelenlévő hat fő képviselő. Ellenszavazat és tartózkodás nélkül, hat igen szavazattal a
képviselő-testület elfogadta.
116/2013.(IX.11.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a települési Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat az Együttműködési Megállapodás
1.sz. módosítását elfogadja.
2. A Nemzetiségi Önkormányzatnál kezdeményezni kell a Szervezeti és Működési szabályzatuk
módosítását az Együttműködésre vonatkozóan.
Határidő: 1. pont azonnal
2.pont 2013. szeptember 30.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester ( 1. pont.)
Antalné Zabányi Júlia jegyző(2.pont.)

Grúber Zoltán polgármester:
Az Együttműködési megállapodás módosítása miatt szükséges
az önkormányzati SZMSZ módosítása is. Aki az előterjesztés szerinti rendeletmódosítással egyetért
kérem szavazzon:.Szavazott a jelenlévő hat fő képviselő. Ellenszavazat és tartózkodás nélkül, hat igen
szavazattal a képviselő-testület elfogadta
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011/III.30./sz. rendeletet
módosító 10/2013./IX.11./ sz. rendeletet

9. napirend:

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások biztosítására kötött megállapodás
módosítása

Grúber Zoltán polgármester: Van-e az írásbeli előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel?
Eck Ferenc Zsolt: A három napon belüli utalás rövidnek tűnik.
Antalné Zabányi Júlia jegyző: Nincs akadálya, hogy 3 napon belül utaljunk.
Grúber Zoltán polgármester: Kérem, hogy aki az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslat
szerinti megállapodás módosítást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő hat fő
képviselő.
Ellenszavazat és tartózkodás nélkül, hat igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta a megállapodás
módosítását.
117/2013.(IX.11.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzatának Képviselő-testülete:
Oroszlány Város Önkormányzatával fennálló, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali
melegedő szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti szolgáltatás biztosításáról szóló
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Megállapodás módosítását az előterjesztés melléklete szerint elfogadja, és felhatalmazza Grúber
Zoltán polgármestert a Megállapodás módosításának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
10. napirend: Szennyvízvagyon eszközállomány 2011 évi elszámolása
Grúber Zoltán polgármester: Van-e kérdés, észrevétel?
Eck Márton képviselő: 2011-es elszámolást nem 2013 szeptemberében kellene idehozni. Nem két
évre rá kellene elfogadni. Nem tudunk rajta változtatni.
Antalné Zabányi Júlia jegyző: Igazad van, de a 2011 éves zárszámadásnál szerepel, a
vagyonrészében, de ez a határozathozatal elmaradt, ezért most pótolni kell.
Grúber Zoltán polgármester: Nem lett határozattal elfogadva, de erről akkor szó volt. Nincs írásos
nyoma. Van-e további kérdés, észrevétel? Nincs. Aki elfogadja az írásbeli előterjesztés határozati
javaslatát, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a hat jelenlévő képviselő. Ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, hat igen szavazattal a képviselő-testület a 2011. évi elszámolást elfogadta.
118/2013. (IX.11.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Oroszlányi Szolgáltató Zrt , mint
vagyonkezelő elszámolását Kecskéd község szennyvízelvezető és kezelő mű 2011. évi kezelésével
kapcsolatban a csatolt mellékletek alapján, a vagyonkezelői szerződés 11.§-ban foglaltak szerint
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester

11. napirend:

Leltározás rendeleti szabályozása

Antalné Zabányi Júlia jegyző: A számviteli politikánkban szerepelt a két évenkénti leltározás,
gyakoroltuk is, de ezt rendeletileg kell szabályozni.
Eck Ferenc Zsolt képviselő: Két évente leltározunk, akkor a beszámolóba milyen értéken kerülnek be
a vagyonelemek?
Antalné Zabányi Júlia jegyző: Ami a nyilvántartásban szerepel, az kerül be a vagyonba. Vannak
olyan kis értékű tárgyak, amik kartonon nem szerepelnek,. Ezt le leltározza az ügyintéző.
Eck Ferenc Zsolt képviselő: Legyen így.
Grúber Zoltán polgármester: Van-e további kérdés, észrevétel? Nincs. Aki az írásbeli
előterjesztéssel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő hat fő képviselő.
Ellenszavazat és tartózkodás nélkül, hat igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta
Az önkormányzatnál és az általa fenntartott intézményeknél a leltározási kötelezettségről szóló
11/2013.(IX.11.)sz. rendeletét.
19 óra 05 perckor szünetet rendelek el.
19 óra 20 perckor folytatódott az ülés.
12. napirend:

Egyebek

1. Dalárda ruhakészítésre vonatkozó támogatási kérelme
(kérelem csatolva)
Grúber Zoltán polgármester: (felolvasta)
Hartman József alpolgármester: Támogatom.
Eck Ferenc Zsolt képviselő: Ha egyesületként működnének, tudnának pályázni.
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Grúber Zoltán polgármester: Határozati javaslat: Kecskéd község Önkormányzat Képviselőtestület100.000,-ft. azaz százezer Ft támogatást ad a Német Nemzetiségi dalárdának fellépő ruha
készítésére. A támogatás összegének felhasználásáról számlával kötelesek 2013. december 31-ig
elszámolni. A támogatást az önkormányzat a tartalék keret terhére biztosítja.
Aki támogatja a kérést, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő hat fő képviselő,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, hat igen szavazattal támogatják a Dalárda támogatás iránti
kérelmét.
119/2013. (IX.11.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testület100.000,-ft. azaz százezer Ft támogatást ad a Német
Nemzetiségi dalárdának fellépő ruha készítésére. A támogatás összegének felhasználásáról számlával
kötelesek 2013. december 31-ig elszámolni. A támogatást az önkormányzat a tartalék keret terhére
biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
2. Hulladékszállító autóról tájékoztatás
Grúber Zoltán polgármester: Korábbi ülésünkön úgy döntött a testület, hogy a Környe község
Önkormányzatával közös tulajdonban lévő IAR 502 frsz-ú gépjárművet, melyet a Remondis bérel,
eladja a REMONDIS Zrt-nek. Ez nem valósult meg, mivel minden vásárlás le lett állítva a
Remondisnál.
Ezért módosult a bérleti szerződés. Határozatlan időre lett meghosszabbítva a bérleti szerződés. Havi
77.000,-ft+ ÁFA. ami az önkormányzat számlájára befolyik a bérleti díjból.
Aki a tájékoztatást elfogadja kérem szavazzon. A jelen lévő 6 fő képviselő a tájékoztatást egyhangúlag
tudomásul vette a képviselő-testület.
120/2013. (IX.11.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete az IAR 502 frsz-ú gépjármű bérleti szerződésének
hatályának határozatlan időtartamra történő módosítását tudomásul vette.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
3. Önkéntes Tűzoltó Egyesület épület használatáról határozat
Grúber Zoltán polgármester: Tudjuk, hogy az Önkéntes Tűzoltó Egyesület rendszeresen pályázik,
hogy a Tűzoltószertár épületét fel tudja újítani. Most is így van, de a pályázat egyik feltétele, hogy a
Tűzoltó szertár tartós használatáról, ami legalább 5 év, legyen képviselő-testületi határozat.
Határozati javaslatom: Kecskéd község Önkormányzat képviselő-testülete az Tűzoltószertár épületét
2013. szeptember 1-től-2018.augusztus 31-ig tartós használatba adja a Kecskédi Önkéntes Tűzoltó
Egyesületnek. A tartós használat megszűnik, amennyiben a az Önkéntes Tűzoltó Egyesület
tevékenységét megszünteti.
Kérem, szavazzunk: Szavazott a jelenlévő hat fő képviselő, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, hat
igen szavazattal
121/2013. (IX.11.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat képviselő-testülete az Tűzoltószertár épületét 2013. szeptember 1-től2018.augusztus 31-ig tartós használatba adja a Kecskédi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek. A tartós
használat megszűnik, amennyiben a az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenységét megszünteti.
Határidő: határozat kiküldése 2013. szeptember 26.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
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4. Vasút melletti nyárfák ifjítása vagy a kivágása.
Grúber Zoltán polgármester: A vasút melletti nyárfák nagyon elöregedtek., veszélyesek az ott
lakókra, házaikra. Ajánlatot kértem a munkára. 230.000,-ft az ifjítás.260.000,-ft a kivágás. Kérjünk
még ajánlatot?
Eck Márton képviselő: Igen, beszéljünk az Orlovits Ferencékkel, meg a városi tűzoltókkal.
Grúber Zoltán polgármester: Ha az anyagért kivágják, akkor elvihetnek mindent?
Testület javaslata: Igen, de ha pénzről van szó, még beszélnek róla.
Hartman József alpolgármester azt javasolta, hogy kapcsolódjanak be a kecskédi tűzoltók is.
A döntésről később szavaznak.

13. napirend :


Kérdés, interpelláció önkormányzati ügyben

Eck Márton képviselő: Szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét az 50
éves évfordulónk lebonyolításában. DVD-ket és egy kis tájékoztató anyag van benne,
fogadjátok a Néptánc Egyesület köszöneteként. Köszönjük szépen.



Eck Márton képviselő: Tájékoztatni szeretném a Képviselő-testületet az Öreg
iskolával kapcsolatos pályázatunkhoz kért árajánlatokról.
Átnéztük a Fazekas Gyulával a benyújtott árajánlatokat.
Varsányi ajánlata 3 millióval több, mint a Tomayer Kft.-é. A különbségeket figyelembe véve is a
Tomayer Kft. ajánlata így is 1 millió forinttal kedvezőbb. A Varsányi rezsióradíja eleve több, és
beszámolt olyat is, ami nem volt egyébként tételként kiírva. Úgy döntöttünk, hogy a Tomayer kft-ét
bízzuk meg. A pályázati pénz, ami rendelkezésünkre áll, elégnek kell lennie a munkák kivitelezésére.
Pótmunkákat nem terveztünk.
Hartman József alpolgármester: Két ember ezt nem döntheti el.
Eck Márton képviselő: Nem döntheti el.
Hartman József alpolgármester: Javasoltam, hogy bizottság álljon fel és döntsön ezekről a
tételekről.
Eck Márton képviselő: Akkor oda adom neked ezt az egész anyagot, és dolgozzál vele te. Minden
anyagot én fogok aláírni mindenért én fogom vállalni a felelősséget.
Hartman József alpolgármester: Közpénzekről van szó, ez így nem működhet. Állítsunk fel egy
bizottságot.
Eck Márton képviselő: Mi néztünk át ketten minden pályázatot. Eldöntöttük, hogy a Tomayer Kft.
fogja elvégezni a munkát.
Hartman József alpolgármester: Az Alapítványnál is a Kuratórium adta rá az áldását. Közösségi
döntés született az Alapítványi pályázatoknál. Nem mi ketten döntöttünk a Tamással.
Eck Márton képviselő: Jól van Dodi, itt vannak az anyagok, akkor csináld te. Én a Táncegyesületen
keresztül meg tudom csinálni, de nem tudom akkor, majd ki fog aláírni, ki fog aláírni megbízási
szerződéseket, akkor majd a bizottság aláírja.
Hartman József alpolgármester: Nem érted meg, hogy nem dönthet két ember?
Grúber Zoltán polgármester: Azzal a Marci nem követett el hibát, hogy megbeszélte a műszaki
ellenőrrel.
20 óra 08 perckor Eck Márton képviselő távozott. Jelenlévő képviselők száma: Öt fő.


Eck Ferenc Zsolt képviselő: Tájékoztatni szeretném a Képviselő-testületet, hogy
megékezett a Vidékfejlesztési Hivataltól a pályázati pénzünk, 5 millió forint. Hat hónapos
megkezdési kötelezettség van. Az MLSZ-es pályázatnál van egy március 31-i befejezési
határidő. A vezetőséggel megbeszéltük, szeptember második felében elkezdenénk, és
november végéig befejeznénk a munkát.. Polgármester Úr említette, hogy az iskola zuhanyzóit
öltözőit megnéztük egy bejáráson. Október közepétől lenne szükségünk az iskola öltözőinek a
használatára November végéig. A költségvetésünkből hiányzik meg 2 millió forint. Ez már
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hétfőn is fel fog merülni. Az önkormányzat tudja-e ezt finanszírozni? Az MLSZ pályázat
előfinanszírozott, 6 millió forintot kaptunk. Az önkormányzatnak van döntése 3 millió
forintról, de kell még 2,7 millió forint az önkormányzattól.
Sport öltöző felújításából kimaradt a beton placc kérdése, ami nagyon rossz állapotban van. Ha
van még az önkormányzatnak térköve, a többit mi vállalnánk. Kb. 150 négyzetméterről van szó. Ha
van térkő, mi letennénk.


Eck Ferenc Zsolt képviselő: Jegyző asszony figyelmét szeretném felhívni az
informatikai előírásokra, jogszabályokra.
Nyugdíjas személy nem foglalkoztatható közszolgálati jogviszonyban.
Antalné Zabányi Júlia jegyző: Köszönöm, ismerem, már volt is a jogszabály által előírt
feladatunk.


Hartman József alpolgármester: Rohrbacher úr a Sport utcából indítványoz egy
szobor elhelyezést Mária Teréziáról a svábok betelepítése kapcsán.
Grúber Zoltán polgármester: Nem zárkózunk el előle, írja le konkrétan, hogy mit szeretne.

14. napirend

Gyógyszertámogatás ( zárt ülés)

20 óra 35 perckor a nyilvános ülést bezárom. Zárt ülést rendelek el.

Kmf.

Antalné Zabányi Júlia
jegyző

Grúber Zoltán
polgármester

