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

Jegyzőkönyv
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2013. október 21-én 8 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
Tomayer Béla képviselő
Wittmann Csaba képviselő
Nincs jelen:
Meghívottak:
nem voltak
Megjelent meghívottak:
Grúber Zoltán polgármester megnyitja a képviselő-testületi ülést. Köszönti a megjelent
képviselő-testületi tagokat. Jegyzőkönyv vezetésre felkéri Suhai Judit igazgatási előadó
asszonyt. A rendkívüli képviselő-testületi ülés telefonon került összehívásra. Megállapítja,
hogy a jelenlévő hét fő képviselő száma alapján a testület határozatképes.
Az alábbi napirendi pontok tárgyalására tett javaslatot.
1. Pályázatok finanszírozásának áttekintése, döntés az ütemezésről.
2. Hulladéklerakó rekultivált területének utógondozása.
Szavazott a jelenlévő hét fő képviselő. Hét igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül a testület elfogadta a napirendekre tett javaslatot.
136/2013. ( X.21.) KT. számú határozata
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat
fogadta el:
1. Pályázatok finanszírozásának áttekintése, döntés az ütemezésről.
2. Hulladéklerakó rekultivált területének utógondozása.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
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1.napirend: Pályázatok finanszírozásának áttekintése, döntés az ütemezésről.
Grúber Zoltán polgármester: Finanszírozás. A Takarékszövetkezet hajlandó likvid hitelt
nyújtani az önkormányzat kezességvállalásával a civil szervezeteknek és az Alapítványnak.
A Stabilitási törvény alapján tízmillió forintig vállalhat az önkormányzat kezességet.
Az Alapítvány az egyházközségen keresztül kamatos hitelt tud felvenni,- kölcsönt- a
Püspökségtől. Ez nagyon kedvező az Alapítvány részére, tizenhatmillió forintot így a
szoborcsoportra alacsony kamattal igénybe tudnak venni. Az alapítvány likvid problémája
megoldódott. A többi pályázathoz visszatérítendő támogatást tud nyújtani az önkormányzat..
A nyertes pályázóknak a támogatási határozat átvételét követően hat hónapon belül 10 %-ról
elszámolást kell benyújtani.
Közcélú játszótér megvalósítása. Közel öt millió forintot kért az alapítvány, Négymilliónyolcszáznyolcvannyolcezer-hétszázharminckettő forint a pontos összeg. Határozat
formájában a képviselő-testület erről a támogatásról már döntést hozott, ebben az évben
támogatást biztosítunk az alapítványnak a horgásztó melletti játszótér megvalósítására.
Csapucha Tamás képviselő, „Kecskéd Községért” Alapítvány elnöke: Tájékoztatásul
szeretném elmondani, ellenőrzés volt a parókia felújítás pályázatban. Egy darab ötvenezer
forintos beltéri ajtóval volt probléma. Megszűnt a cég két évvel ezelőtt, nem volt minőségi
bizonyítvány az ajtóra. Ezért meghosszabbodik az ügyintézés Kb. 4-5 héttel. Mások
pályázatainál is problémát okoz, hogy a kiírás szerint olyan anyagokat vehetnek csak
figyelembe amit már nem gyártanak, mert megszűnt a készítő cég.
Grúber Zoltán polgármester: Reméljük, hogy ez az Ötmillió forint visszakerül az
önkormányzathoz még a jövő tavaszi kifizetések előtt, még ez év végéig.
Csapucha Tamás képviselő, „Kecskéd Községért” Alapítvány elnöke: A sikerdíj eleve
nem volt benne az Ötmillióban. A pályázatkiírás van kifizetve.
Grúber Zoltán polgármester: Tudomásul vesszük, hogy a sikerdíj pluszban fog bejönni.
Meg a gyöngykavics is.
Sportöltöző. Az önkormányzat már bevállalt Ötmillió-hétszázezerr forintot. Még Öt millió
forintra van szükség . A Leader-MVH pályázati forrás likviditására
Csapucha Tamás képviselő: Megszavazzuk az Öt millió forintot, jövő évi lehívással, és csak
jövőre nyújtanánk be likvidhitelre kérelmet a Takarékszövetkezetnek. A jövő évre bejönnek a
parókia, öreg iskola pályázati pénzei a költségvetésbe.
Grúber Zoltán polgármester: 2014.március 31-ig történő lehívással Ötmillió forintot
Antalné Zabányi Júlia jegyző: Ütemezni kell a végrehajtást, a támogatások kifizetését ,
hogy ne egyszerre kelljen megfinanszírozni mindent, mert az likviditási problémát okozhat.
Csapucha Tamás képviselő: Egész pontosan nem lehet kiszámítani, hogy mikor érkezik
vissza a pénz. Játszótérre tudok nyilatkozni, ha a Dóra úrral meg tudunk egyezni, egy
összegben még december vége előtt lezárjuk. Szoborcsoport ilyen formában nem befolyásolja
az önkormányzat költségvetését. Jövő év végéig befejezzük azt is.
Grúber Zoltán polgármester: Sportnak Tízmillió-hatszázhuszonnégyezer forint kell.
Eck Ferenc Zsolt képviselő, Kecskédi Sportkör elnöke:
Ötmillió-hatszázhuszonhétezer-százkilencvenöt forintot várunk november elejére az
önkormányzattól. Márciusra Ötmillió forint vagy annak a 30 %-a másfél millió forint kell.
Attól függ, hogy a LEADER-től hogyan számolunk el az idén.
Grúber Zoltán polgármester: A novemberig szükséges összeget támogatásként már
biztosítja az önkormányzat, van már róla határozat. Most arról kell szavazni, hogy 2014.
márciusra Ötmillió forintot vagy annak a 30 %-át másfél millió forintot nyújt támogatásként
az önkormányzat.
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Grúber Zoltán polgármester: Ezzel egyetértés van? Igen Szavazásra bocsátom. Szavazott a
jelenlévő hét fő képviselő. Ellenszavazat és tartózkodás nélkül, hét igen szavazattal a
képviselő-testület elfogadta a javaslatot.
137/2013.(X.21.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. a sport öltöző felújításához 2014. év márciusában – figyelemmel a folyamatban lévő
pályázati támogatások megérkeztére- visszatérítendő támogatásként 5.000.000,-ft-ot
vagy annak 30 %-át biztosítja a Sport Egyesület részére a tartalék keret terhére
2. A Sportegyesület a pályázati támogatás megérkeztét követően köteles az
Önkormányzat által a részére nyújtott támogatást azonnal visszautalni.
Határidő: azonnal illetve 2014. március
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Grúber Zoltán polgármester: Néptánc egyesület pályázata, kiállító terem kialakítása az
„öreg iskola” épületében. Tizenötmillió-hatszázötvenötezer forintot nyert. Benne van a
sikerdíj is.
Eck Márton képviselő: Kétmillió forint kell november vége- felé december 10-ig, februárban
7 millió, ezt rögtön be is nyújtjuk elszámolásra, majd májusban ismét 7 millió , ezt is rögtön
megigényeljük.
Grúber Zoltán polgármester: Idén november vége-december elejéig biztosítjuk a 2 millió
Ft-ot. Tavasszal két részletben a Tizennégymillió forintot.
Eck Márton képviselő: A pályázatban a kapu meg a Blaschekék felé a kerítés nincs benne.
Grúber Zoltán polgármester: Határozati javaslat: Novemberben Kétmillió forint, tavasszal
- két részletben februárban és májusban- összesen tizennégy millió forint visszatérítendő
támogatást nyújt az önkormányzat a Táncegyesületnek az „öreg iskola” épületében a kiállító
terem kialakításához. Szavazott a jelenlévő hét fő képviselő. Ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, hét igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta a javaslatot.
138/2013.(X.21.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. 2013. novemberben Kétmillió forint, 2014-ben tavasszal - két részletben februárban
és májusban- összesen tizennégy millió forint visszatérítendő támogatást nyújt az
önkormányzat a Táncegyesületnek az „öreg iskola” épületében a kiállító terem
kialakításához.
2. A Táncegyesület a pályázati támogatás megérkeztét követően
Önkormányzat által a részére nyújtott támogatást azonnal visszautalni.

köteles

az

Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Grúber Zoltán polgármester: Horgászegyesület: November vége-december eleje a
Horgászegyesületnek is szüksége van 2 millió Ft támogatásra
Tomayer Béla képviselő, Kecskédi Horgászegyesület elnöke: Három ütemben terveztük a
tó körüli felújítást. Az első ütem most december elején valósul meg, ehhez kell a 2 millió Ft.
Kilencmillió-négyszázharmincegyezer-kétszáz forint a második ütem májusban.
A harmadik ütemben jövő ősszel, októberben 5.868.800,-Ft-ra lesz szükségünk.
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Sikerdíj és a pályázatírás is benne van ebben az összegben.
Ebben az évben kapunk Kétmillió forint kamatmentes kölcsönt a megyei egyesülettől. Lehet,
hogy jövőre is kapunk, de ez most még nem biztos.
A gyeprács anyagköltsége Négymillió-kilencszáznegyvenkétezer-ötszáz forint plusz ÁFA.
Grúber Zoltán polgármester: Horgászegyesület november vége december elejéig Kétmillió
forintot 10 %-os elszámoláshoz. Szavazott a jelenlévő hét fő képviselő. Ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, hét igen szavazattal, a képviselő-testület elfogadta a javaslatot.
139/2013.(X.21.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. 2013. novemberben Kétmillió forint, 2014-ben - két részletben májusban 9.431.200,Ft, szeptemberben 5.868.800,-Ft forint visszatérítendő támogatást nyújt az
önkormányzat a Horgászegyesületnek a Horgásztó felújításához
2. A Horgászegyesület a pályázati támogatás megérkeztét követően köteles az
Önkormányzat által a részére nyújtott támogatást azonnal visszautalni.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Antalné Zabányi Júlia jegyző: szeretném összefoglalni az ezideig megállapított
visszatéritendő támogatások összegét
Idén.
Sport: Ötmillió-hétszázezer ( erről már korábban született döntés),
Alapítvány: Négymillió-nyolcszázezer (erről már korábban született döntés)
Néptánc egyesület: Kétmillió
Horgászegyesület:
Két millió
Összesen: Tizennégymillió-ötszázezer Ft.
Jövőre:
Sport: 5 millió vagy 1,5 millió jövő év március-április hónapban.
Néptánc:
Februárban 7 millió és májusban is 7 millió
Horgász:
Kilencmillió-négyszázharmincegyezer-kétszáz forint májusban,
ötmilliónyolcszázhatvannyolcezer-nyolcszáz Ft szeptemberben
Grúber Zoltán polgármester: Van-e még valakinek a napirenddel kapcsolatban
mondanivalója?
Tomayer Béla képviselő, Kecskédi Horgászegyesület elnöke: A tó felújítás munkáit
megpályáztattuk.. Négy pályázó volt. Kert-tech Kft. nyert Tizenötmilliókilencszázhuszonhétezer-háromszázhatvanhét forint.
Az egyesület bevállal társadalmi munkákat, amik fedezni fogják a pályázatírás költségét.
Csapucha Tamás képviselő: November elejétől lehet benyújtani újabb Tízmilliós pályázatot.
Erre az alapítvány és a horgászegyesület pályázhatna. 100%-os vissza nem térítendő
támogatások. A pályázatírás költsége és a sikerdíj összege lehet csak kérdés.
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2. napirend: Hulladéklerakó rekultivált területének utógondozása.
Grúber Zoltán polgármester: Utógondozási feladatokról, fűnyírásról lesz van szó.
Megtörtént a füvesítés. Kaszálását meg kell oldanunk. Ezt magunkra kell vállalnunk. Ha nem
tudjuk magunkra vállalni, szálas termény kaszálásra ki lehet adni.
5 éves utógondozást az önkormányzat magára vállalja. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel
jelezze. Szavazott a jelenlévő hét fő képviselő. Ellenszavazat és tartózkodás nélkül, hét igen
szavazattal a képviselő-testület elfogadta a javaslatot.
140/2013. (X.21.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy saját hatáskörben
gondoskodik a rekultivált hulladéklerakó utógondozásáról az 5 éves fenntartási időszak alatt.
Határidő: azonnal ( KDV.részére határozat megküldése.)
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Az ülést 9 óra 30 perckor bezárom.

Kmf.

Antalné Zabányi Júlia

Grúber Zoltán

jegyző

polgármester

