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Kecskéd Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2852. Kecskéd, Vasút u. 105.
Jegyzőkönyv
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2013. október 09-én 7 óra 30 perctől
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
Tomayer Béla képviselő
Wittmann Csaba képviselő

Meghívottak:
dr. Karácsonyiné Handl Mária Általános Iskola igazgatója
Megjelent meghívottak:
dr. Karácsonyiné Handl Mária Általános Iskola igazgatója
Grúber Zoltán polgármester megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők létszáma
hét fő. Az ülés határozatképes. Köszönti a meghívott vendéget dr. Karácsonyiné Handl Mária
asszonyt, az összevont iskola igazgatóját. Mivel a mai ülés rendkívüli, telefonon került összehívásra,
ismerteti a napirendi pontokat.
1. napirend: Intézményi Tanácsba képviselő delegálása
2. napirend: Óvodavezető kinevezéséről szóló határozat kiegészítése.
3. napirend:Horgásztanya mögött játszótér létesítése, finanszírozása.
4. napirend: Egyebek
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő hét fő
képviselő. Hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testület elfogadta a
javaslatot.
131/2013. (X.9.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

1.
2.
3.
4.

Intézményi Tanácsba képviselő delegálása
Óvodavezető kinevezéséről szóló határozat kiegészítése.

Horgász tanya mögött játszótér létesítése, finanszírozása
Egyebek

Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
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1. napirend: Intézményi Tanácsba képviselő delegálása
Grúber Zoltán polgármester: Megkérem az iskola igazgatóját ismertesse, hogy miért kell az
intézményi tanácsot létrehozni. Megadom a szót dr. Karácsonyiné Handl Mária igazgató asszonynak.
dr. Karácsonyiné Handl Mária iskola igazgató: Jogszabály alapján létre kell hozni, de nem a
korábbi kibővítetett, hanem egy szűkebb körből. Mivel egy intézmény vagyunk, egy tanács fog
megalakulni, településenként három-három főből fog állni. Novemberben elindítja a tankerületvezető
asszony a különválást. Jelenleg a tanácsban minden önkormányzatból három fő fog részt venni. Külső
társadalmi szervek részéről legyen kontroll. Ez a célja.
Grúber Zoltán polgármester: Van-e kérdés?
Eck Ferenc Zsolt képviselő: Szétválasztással kapcsolatban. Külön válás esetén is megvan minden
feltétel a kecskédi iskolának?
Csapucha Tamás képviselő: Ezt a tanácsot már nem lehet bővíteni? A 121.§ 1.bek. elsorolja, hogy
még honnan lehetne delegálni személyeket?
dr. Karácsonyiné Handl Mária iskola igazgató: Ha lett volna a szervezetek részéről
kezdeményezés, őket is be kellett volna vonni. De belépett a 4-es §, tanácsozási joggal lehet őket
meghívni, ügyrendbe bele lehet tenni, hogy bármely szervezetet hogyan lehet bevonni, hogy ne csak
tanácskozási joggal vegyenek részt benne. Október 15-ig kell létrehozni ezt a szervezetet
Hartman József alpolgármester: Értelmetlen az egész törvénykezés. Most hogy lehet egy rendelettel
egy törvényt módosítani?
dr. Karácsonyiné Handl Mária iskola igazgató: Törvénymódosítás volt.
Eck Ferenc Zsolt képviselő: A Nemzetiségi önkormányzatot érdemes lenne beledelegálni.
Grúber Zoltán polgármester: Javaslom, hogy Csapucha Tamás urat delegáljuk az intézményi
tanácsba, mivel korábban az Intézményfenntartó Társulási Tanácsnak is tagja volt. Van más javaslat
is?
Csapucha Tamás képviselő: Ha bizalmat kapok, elvállalom.
Grúber Zoltán polgármester:Miután más javaslat nem volt, aki elfogadja Csapucha Tamás
önkormányzati képviselő delegálását az Általános Iskola Intézményi Tanácsába, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő hét fő képviselő. Ellenszavazat és tartózkodás nélkül hét
igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot
132/2013. (X.9.) KT. határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete Csapucha Tamás képviselőt delegálja a
Klébersberg Intézményfenntartó központ által fenntartott Bokod-Kecskéd-Szákszend Móra Ferenc
Általános Iskola (2855 Bokod, Fő u. 27.) Intézményi Tanácsba az Önkormányzati választási ciklus
lejártáig.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán képviselő

2. napirend:

Óvodavezető kinevezéséről szóló határozat kiegészítése.

Antalné Zabányi Júlia jegyző: Az óvodavezető kinevezéséről szóló 100/2013.(VIII.7.) sz.
határozatban a megbízás időtartama nincs napra pontosan megjelölve, csak a kinevezése illetve a
kezdő dátum szerepel pontosan. A Törvényességi Felügyeleti Osztály jelezte, hogy a végdátumot
pontosan kell feltüntetni, ezért szükséges a határozat kiegészítése.
Szavazatott a jelenlévő hét fő képviselő. Hét igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
képviselő-testület a következő döntést hozta:
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133/2013./X.9./ KT.sz. határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete a 100/2013.(VIII.7.) KT.sz. határozatának
második mondata helyébe a következő mondat lép:
Geracsek Alfrédné vezetői megbízásának időtartama határozott időre, 2013. augusztus 31-től 2018.
augusztus 30-ig szól.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
3. napirend:
Horgász tanya mögött játszótér létesítése, finanszírozása
Csapucha Tamás képviselő, „Kecskéd Községért” Alapítvány elnöke: 2013. december közepéig el
kell kezdeni minden projektet amire pályáztunk. Javaslom, hogy a játszótér kialakítását teljes
egészében végezzük el még idén ősszel. A kivitelező szerint ez elvégezhető. Négymillió nyolcszázezer
forint kell erre a pályázatra. Kérem, hogy a testület döntsön arról, hogy megkapjuk ezt a pénzt
visszatérítendő támogatásként. Jövő márciusig ezt a pénzt visszautalnánk, mivel még a télen
megtörténne az elszámolás. Így ez a Négymillió nyolcszázezer forint már a tavasszal az
önkormányzat rendelkezésére állna.
Szoborcsoporthoz nyert 16 millió forintra az egyház ad hitelt nagyon kedvező kamattal sokkal
egyszerűbb eljárásban, mint a Takarékszövetkezet.
Eck Ferenc Zsolt képviselő: Játszótérre füvesítés nem lesz?
Grúber Zoltán polgármester: Most ezt nem tudjuk megmondani..
Eck Ferenc Zsolt képviselő: Teljes egészében nem tudjuk elvégezni, ha van füvesítés.
Tomayer Béla képviselő: Úgy emlékszem, nincs füvesítés.
Grúber Zoltán polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a „ Kecskéd Községért „ Alapítvány
december 31-ig valósítsa meg a játszóteret a Horgásztó mellett, és az önkormányzat visszatérítendő
támogatásként adjon ehhez Négymillió nyolcszázezer forintot, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Szavazott a jelenlévő hét fő képviselő. Hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
képviselő-testület
Négymillió visszatérítendő támogatást nyújt az Alapítványnak a játszótér megvalósításához.
134/2013. (X.9.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. a Kecskéd községért Alapítvány 2013. december 31-ig valósítsa meg a Horgász tó melletti
játszóteret
2. a megvalósításhoz 4.800.000,-Ft visszatérítendő támogatást nyújt, amelyet a pályázati
támogatás megérkeztét követően azonnal köteles az önkormányzatnak vissza utalni.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
4. Napirend:


Egyebek

Szociális tűzifa önrész vállalása

Grúber Zoltán polgármester: Ebben az évben is meghirdették a szociális tűzifa programot. Az
önkormányzat a 2013.január-március hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának
átlaga alapján legfeljebb 2m3/ ellátott tűzifa mennyiségre pályázhat az önkormányzat. Számításaink
szerint 20 m3 fát tudunk igényelni. Az önkormányzatnak 2000,-Ft/ erdei m3 + áfa mértékű önrészt kell
vállalni, melynek összege 50.800,-.Ft. Aki ezzel egyetért kérem szavazzon: Szavazott a jelenlévő hét
fő képviselő. Hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testület a következő
határozatot hozta:
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135/2013./X.9./ KT.sz. határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 57/2013.(X.4.) BM. 1.§.(3)
bekezdés alapján igényelt 20 m3 kemény lombos szociális tűzifavásárláshoz kapcsolódóan a szociális
keret terhére bruttó 50.800,-Ft önrészt biztosít
Határidő: 2013.okt.15. (pályázat benyújtása)
Felelős: Grúber Zoltán polgármester



Az egyesületek által benyújtott pályázatokkal kapcsolatban még az alábbiak hangzottak el.

Eck Ferenc Zsolt képviselő: Stabilitási törvény miatt még egyszer össze kellene ülnünk, átszámolni a
dolgokat. Le kell ülni megtárgyalni. Át kellene gondolni.
Eck Márton képviselő: Volt elnökségi ülésünk és az elnökség nem hatalmazott fel engem semmiféle
hitelfelvételre. Nem támogatja az egyesület a hitelfelvételt.
Tomayer Béla képviselő: Össze kell ülnünk. Minden pályázatról beszélnünk kell egyszerre. Dönteni
kell, hogy melyik egyesület, mit tud megcsinálni.

Grúber Zoltán polgármester : Az ülést 8 óra 15 perckor bezárom.

Kmf.

Antalné Zabányi Júlia
jegyző

Grúber Zoltán
polgármester

