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Kecskéd Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

2852. Kecskéd, Vasút u. 105. 

 

 

 

Jegyzőkönyv 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2013. október 02-én 17 órától  

megtartott rendkívüli 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 

 

Nincs jelen:  

Tomayer Béla képviselő 
Wittmann Csaba képviselő 

 

Grúber Zoltán polgármester megnyitja a képviselő-testületi ülést. Köszönti a megjelent 

képviselő-testületi tagokat. A rendkívüli képviselő-testületi ülés telefonon került összehívásra. 

Megállapítja, hogy a jelenlévő öt fő képviselő száma alapján a testület határozatképes.  
Wittmann Csaba képviselő távolmaradást jelzett, Tomayer Béla képviselő külföldön tartózkodik. 

 

Az alábbi  napirendi pontok tárgyalására tett javaslatot.  

 

1. Sportegyesület  öltöző bővítésre benyújtott pályázatához anyagi támogatás nyújtása 
2. E-ON  kedvezményes villamos energia szerződési ajánlata 

3. Egyebek 

 

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

a testület elfogadta a napirendekre tett javaslatot. 

 

124/2013. ( X.2.) KT. számú határozata 

 
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi  napirendi pontokat  fogadta el. 

1. Sportegyesület  öltöző bővítésre benyújtott pályázatához anyagi támogatás nyújtása 
2. E-ON  kedvezményes villamos energia szerződési ajánlata 

3. Egyebek 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Grúber Zoltán polgármester 
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1. napirend:   Sportegyesület  öltöző bővítésre benyújtott pályázatához anyagi támogatás  

nyújtása 
 

Grúber Zoltán polgármester: Korábban már beszéltünk arról, - a Sportegyesület jelezte- hogy a 

felújításhoz szüksége lenne az Önkormányzat támogatására.  Felkérés volt  az Egyesület elnöke felé, 

vizsgálja meg, lehet-e csökkenteni a bekerülési költségeket.  

Eck Ferenc Zsolt képviselő és egyben  a Sportkör elnöke: Begyűjtöttünk árajánlatokat. Tárgyaltam 

a Vidékfejlesztési Hivatal vezetőjével, Schamberger Dórával. Beépített anyagokra nincs kötelezettség, 

semmi akadálya nincs annak, hogy beépítendő anyag tekintetében változtassunk a pályázatban 

szereplőhöz képest, hogy a szükséges forrásokat előteremtsük. Az árajánlatokban: anyagban 

Egymillió-hétszázezer forint megtakarítást tudunk elérni. A tervező által kiadott többletköltség az 

alépítményt megerősítése. Az alépítmény költsége az anyagköltség csökkenéséből megvan. A 

vállalkozó kivitelezőket meghívtuk, társadalmi munkával nem lesz probléma, de annak mértékéről 

nem tudok mit mondani. A két raktárhelyiség lebontásra került, felbontásra került a beton, felásásra 

került az épület oldala, kimérésre került a hely. 

Ahhoz kértünk gépi segítséget, a többi társadalmi munka, az eddigi kb. 80 ezer forint. Jelentős 

társadalmi munka lesz, de hogy ebből mit tudunk realizálni, azt nem tudom megmondani. Tételes 

kimutatás lesz a társadalmi munkáról. Térkövezni is kell. 

Grúber Zoltán polgármester : Kétmillió-hétszázhatvankilencezer forintra van még szükség?  Az 

önkormányzatnak van térköve . 

Eck Ferenc Zsolt képviselő és Sportkör elnök: Igen. Dokumentáltan ki kell fizetnünk, pénzügyileg 

teljesíteni kell. Kb. 150-170 m
2
 térkőre van szükség. 

Grúber Zoltán polgármester: A korábbi időszakokban kellően átbeszéltük. Kényszerpályán 

vagyunk, ha  azt akarjuk, hogy az öltöző megvalósuljon, ezt a pénzt hozzá kell tennünk. Két határozati 

javaslat van: Azt javaslom, hogy Kétmillió-hétszázezer forintot bocsássuk a sportkör rendelkezésére 

támogatás címén a tartalékkeret terhére, annak érdekében hogy megvalósulhasson a z öltőző felújítás. 

amellyel a felújítás befejezését követő 30 napon belül számla benyújtásával köteles elszámolni. Aki 

ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel  

Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. Ellenszavazat és tartózkodás nélkül öt igen szavazattal a 

képviselő-testület elfogadta a javaslatot.  

  

125/2013.(X.02.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  a  Sport öltöző felújításának 

költségeihez   2,7 millió ft támogatással járul hozzá a tartalék keret terhére. 

A támogatott Sportegyesület a támogatási  összeggel a felújítás befejezését követő 30 napon belül 

köteles – számla benyújtásával - elszámolni 

Határidő: azonnal 

Felelős: Grúber Zoltán polgármester 

 

A másik határozati javaslat: az önkormányzat a tulajdonában lévő térkőből 170 m
2 
 mennyiségű 

térkövet biztosít a Sport öltöző előtti terület burkolására. 

Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. Ellenszavazat és tartózkodás nélkül öt igen szavazattal a 

képviselő-testület elfogadta a javaslatot.  

 

126/2013.(X.02.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  az önkormányzat a 

tulajdonában lévő térkőből 170 m
2 
 mennyiségű térkövet biztosít a Sport öltöző előtti terület 

burkolására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Grúber Zoltán polgármester 

 

2. napirend:     E-ON  kedvezményes villamos energia szerződési ajánlata 

 

Grúber Zoltán polgármester:  Az Eon  a közvilágításra 10 %, az intézményekre  5%  megtakarítást  

ajánlott 20014. január1-től 2014. december 31-ig. A szerződés módosítást. okt. 7-ig kellene aláírni. 
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Jelenleg  határozatlant idejű szerződésünk van.Pénzügyi Bizottság elnökét felkértem, hogy nézze át és 

segítsen értelmezni.  

Csapucha Tamás képviselő: E-ON megbízható partner, évek óta szolgáltat nekünk, Ha folytatódik a 

rezsicsökkentés, nem biztos, hogy jobban járunk a jelenlegi ajánlattal. 

Lehet, hogy nem járunk jobban egy határozott idejű szerződéssel, ami fix áras.  

Grúber Zoltán polgármester: Fontos, hogy a szolgáltatás biztonságos legyen. Ez eddig biztonságos 

volt az E-ON-tól.  

Eck Ferenc Zsolt képviselő: Ez már szabadpiaci szerződés. Ez az ár, amit itt megajánlanak jó árnak 

számít. Javaslom, hogy fogadjuk el. 

Grúber Zoltán polgármester: Van-e további kérdés? Nincs.  

Hartman József alpolgármester: Rájöttek, hogy hogyan lehet valakit behúzni a csőbe. Minden 

közvetítő lépcső követhetetlenné teszi, azt hogy hogyan alakulnak az árak. Nem javaslom, hogy rögtön 

beleugorjunk. Lehet, hogy a rezsicsökkentés, ha érinti a közintézményeket, jobban járunk.  

Csapucha Tamás képviselő: Szerintem három éve velük szolgáltatunk, a szolgáltatás biztonságát ez 

nem érinti. Keressük meg őket. Hitelt érdemlően igazolja, hogy ha jövőre is lesz rezsicsökkentés, 

akkor ebből az árból is érvényesíti. 

Grúber Zoltán polgármester: A rezsicsökkentésről nem tud a szolgáltató nyilatkozni, ez nem a 

szolgáltatótól függ. Ha gondoljátok kérjünk más szolgáltatótól is árajánlatot  és hatalmazzatok fel arra, 

hogy a legkedvezőbbel kössük meg a  szolgáltatási szerződést. 

Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. Ellenszavazat és tartózkodás nélkül öt igen, egyhangú. 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

127/2013. (X.02.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött az E-on villamos energia szolgáltató 

kedvezményes ajánlatával kapcsolatban, hogy  

1. a polgármester kérjen legalább két másik szolgáltatótól is árajánlatot 

2. abban az esetben ha a jelenlegi szolgáltatónál   (E-on) jelentősen kedvezőbb árajánlatot kap az 

önkormányzat akkor azzal, ha nem akkor az E-onnal kösse meg a polgármester a szolgáltatási 

szerződést. 

 

Határidő: 2013. október 15. 

Felelős:    Grúber Zoltán polgármester 

 

3. napirend:     Egyebek  

 

 Hókotrás, zöldfelület kezelés 

Grúber Zoltán polgármester : a Vállalkozó  benyújtotta  a rendkívüli időjárásból adódó hókotrás és 

jégmentesítés, valamint  a zöldfelület kezelés számláját, melynek összege : 988.000,-ft áfa, összesen 

1.254.760,-Ft.  Erre nem volt előirányzat a költségvetésben. Javaslat: a Város-község gazdálkodás 

szakfeladat előirányzatot meg kell emelni a tartalék keret terhére 1.260. E ft-al  

Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. Ellenszavazat és tartózkodás nélkül öt igen szavazattal a 

képviselő-testület a következő döntést hozta: 

 

128/2013. (X.02.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a rendkívüli időjárásból adódó 

hókotrás és jégmentesítés, valamint  a zöldfelület kezelésből adódó többlet költség miatt a  Város-

község gazdálkodás szakfeladat előirányzatot meg kell emelni a tartalék keret terhére 1.260. E ft-al. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Grúber Zoltán polgármester 

 

 dr. Huszár Sándorné bérlő  kérelme 

Grúber Zoltán polgármester: Felolvasta a levelet. Kőzúzalékot kér az udvarba. 

Eck Márton képviselő: A fiai is ott laknak. 

Grúber Zoltán polgármester: Ezt már több ízben megtárgyaltuk. Javaslom, hogy az udvarban a 

bejáratnál terítsünk el kőzúzalékot, hogy a probléma megszűnjön. Felméreti, hogy hány köbméterrre 

van szükség és telefonon egyeztet a képviselőkkel. 
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 Fakivágás a vasút melletti területen 

 

Grúber Zoltán polgármester: Tájékoztatatta a testületet, hogy újabb árajánlatot adtak. Még 

visszatérünk rá. 

 

 Tó utca kereszteződésében az Orlovits Feriék előtti szakaszt meg kellene csinálni, mert ott 

30-40 cm víz áll.  

 

 Járdaépítés 

 

Grúber Zoltán polgármester: Szeretném, ha szavazna a képviselő-testület arról, hogy folytassuk-e 

még ebben az évben a járdaépítést? Igen vagy nem? Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. 

Ellenszavazat és tartózkodás nélkül öt igen szavazattal úgy döntöttek, hogy 2013. őszén nem folytatják 

a járdafelújítást. 

 

129/2013. (X.02.)KT. számú határozat 

 

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2013. őszén nem folytatják a 

járda felújítást. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Grúber Zoltán polgármester 

 

 Iskolai öltőzők karban tartása 

 

Grúber Zoltán polgármester: Azért, hogy a Sporttelepen a felújítás idejére az iskolai öltözőt 

lehessen használni, kis összegű felújításokra, karbantartásra lenne szükség. Nem olyan nagy összegről 

van szó, csak egy WC-ét kell kicserélni, néhány csempét visszatenni, zuhanyrózsát kicserélni, csapot 

kicserélni. A játékvezetői öltöző helyiségét kifesteni, mert poros. 

Azt kérem tőletek, hatalmazattok fel hogy ezt megcsináljuk, nem lesz olyan nagy összeg.  

Javasolom, hogy legyen egy csoport  Grúber Zoltán polgármester, Hartman József alpolgármester, Eck 

Ferenc képviselő akik ezt a munkálatot koordinálja. . Utólagos tájékoztatással a tartalék keret terhére. 

legyen kifizetve. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő öt fő 

képviselő. Ellenszavazat és tartózkodás nélkül öt igen szavazattal a képviselő-testület a következő 

döntést hozta: 

 

130/2013. (X.02.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd község önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az iskolai vizesblokknál a 

karbantartási  munkálatokat el kell végezni, mivel a Sport épület felújítása miatt a vizesblokk nem lesz 

használható. 

A képviselő testület megbízza Grúber Zoltán polgármestert, Hartman József alpolgármestert és Eck 

Ferenc képviselőt, hogy az iskolai vizes blokk karbantartási munkálatait szervezze meg, 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Grúber Zoltán polgármester 

  

Más kérdés, észrevétel nem merült fel, ezért az ülést 19 órakor bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Antalné Zabányi Júlia                                                                                           Grúber Zoltán 

 jegyző polgármester 

 


