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Kecskéd Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

2852. Kecskéd, Vasút u. 105. 

 

 

 

Jegyzőkönyv 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2013. október 30-án 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 

Tomayer Béla képviselő 

 

Nincs jelen:  

Wittmann Csaba képviselő 

 

Meghívottak:  

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 hat fő 

képviselő száma alapján a testület határozatképes.  

A meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását továbbá a napirendek  tárgyalási 

sorrendjének módosítását javasolta. 

  
Szavazott a jelenlévő hat fő képviselő. Hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

a testület elfogadta a napirendekre tett javaslatot. 

 

141/2013. ( X.30.) KT. számú határozata 

 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi  napirendi pontokra tett 

javaslatot egyhangú döntéssel elfogadta. 

 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Ea: Grúber Zoltán polgármester 

      2.   Beszámoló az Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról 

           Ea: Grúber Zoltán polgármester 
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     3.   2014. évi helyi adóztatás előkészítése 

Ea: Grúber Zoltán polgármester        

     4.   Kecskéd községért Alapítvány beszámolója a 2013. évi tevékenységéről 

Ea: Csapucha Tamás Kecskéd községért Alapítvány elnöke 

     5.   Idősek napja előkészítése (Kulturális Bizottság) 

 Ea:  Eck Márton Kulturális Bizottság elnöke 

6. Egyebek 

7. Kérdés, interpelláció önkormányzati ügyben. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Grúber Zoltán polgármester 

 

 

1.napirend:   Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott 

döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Grúber Zoltán polgármester: 

 

Az előző ülés 2013. szeptember 11-én volt. 

Szeptember  

- 12:  VÉRCSE- pályázati tájékoztatón vettem részt. Az Alapítvány tevékenységét 

oklevéllel ismerték el. 

- 14.  Szőnyi Képzőművészeti Kör kiállítása volt az „öreg” iskolában 

- 16.  A bokodi polgármester  úr és a jegyző asszony keresett fel bennünket, elköszöntek  

       miután    az intézmények együttműködése 2013. augusztus 30-al végleg megszűnt.  

       Környe-Bokod Takarékszövetkezet vezetősége kereste fel kérésünkre az    

       Önkormányzatot. A hitelfelvételi lehetőségekről kaptunk tájékoztatást. 

- 18-19. Végh Tiborral az OKÖ Zrt képviselőjével egyeztettem a lomtalanítást, az  

             Elektromen Kft vezetőjével pedig az elektromos hulladék összegyűjtését    

             egyeztettem. 

- 20.  Polgármesterek a Falukért egyesület közgyűlése volt Környén 

- 21.  Szüreti Bál 

- 23.  Katasztrófavédelem tartott ellenőrzést a vízelvezető árkokat és a veszélyes fákat,      

       fasorokat ellenőrizték. 

       Ülésezett a Kult. Bizottság, idősek napja előkészítése 

-  24.Az Alapítvány Kuratóriumi ülése volt. 

-       A Napfény Idősek házában két idős hölgyet köszöntöttem a  90. születés napjuk     

-       alkalmával, ahol Orbán Viktor által aláírt emléklapot is átadtam. 

-        A biztosító képviselőjével helyszínen megnéztük  a játszótér, buszmegálló és  

-        közlekedési    tükör rongálási  károkat. 

- 27. Babos László földmérővel a vasút melletti terület kitűzésében vettem részt. 

- 28. A Sportkör és a vállalkozók közötti megbeszélés volt a Sportöltöző felújítással    

             kapcsolatban 

- 29. A zene világnapja alkalmából rendezvény volt a Müv. házban. 

 

Október: 

- 1. A fakivágásra adott 100.000,-Ft-os ajánlatot Czupár Norbert vállalkozó 

- 2. Rendkivüli képviselő-testületi ülés volt. 

           A Sportöltöző felújításával kapcsolatban jöttünk össze. 

            Az EON-nal az egy éves szolgáltatási szerződést megkötöttem. 

A hótolás kifizetése megtörtént. 
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- 4. Alapítvány- Egyházközség tartott megbeszélést , a püspökség  kedvező    

            kamatozású  kölcsönt nyújt a Kálvária szobor felújításához. 

- 7.  Az EMMI tartott pályázati ellenőrzést az ÖTE-nél. 

A Polgárivédelmi szervezet képzése volt a Polgármesteri Hivatalban 

- 9. rendkívüli képviselő-testületi ülés volt. 

- 14. Lomtalanítás volt,  az elektromos hulladék összegyűjtésére is sor került 

Véradás volt a Műv. Házban 

Járási Védelmi Bizottsági ülésen vettem részt Oroszlányban 

- 15. 4-es fokozatú Katasztrófavédelmi gyakorlat volt a településen 10-14 óra között. 

A hulladéklerakó rekultiváció füvesítés bejárása volt. 

Alapítványi megbeszélés pályázattal kapcsolatban 

Táncegyesületi  megbeszélés volt az öreg iskola felújítás folytatásával 

kapcsolatban 

- 16. Az MVH tartott ellenőrzést a parókia épület felújítás kapcsán 

- 17. Alapítvány -  Egyházközség  megbeszélés  

- 18. Alapítványi megbeszélés 

- 21. Rendkívüli képviselő-testületi ülés, pályázati beruházások likviditásának    

             megbeszélése 

- 22.        Kiállítás megnyitó sz öreg iskolában 

              17 órakor községi megemlékezés, utána  kitüntetések átadása a Műv.Házban 

- 30. A Pénzügyi Bizottság  ülésezett  a képviselő-testületi ülés előtt. 

 

Grúber Zoltán polgármester: 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. 

 

142/2013.(X.30.) 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 

 

2.napirend:  Beszámoló az Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról 

 

Grúber Zoltán polgármester:  előzetesen írásban mindenki megkapta. Kérdezi a Pénzügyi 

bizottság elnökét. 

Csapucha Tamás képviselő, Pü-i iz.elnöke: A jegyző asszony tájékoztatott bennünket, hogy 

jogszabályi változás miatt az I-III. n.évi beszámolót és a költségvetési koncepciót október 31-ig 

kell  elfogadni. A koncepciót 2013. áprilisban már elfogadtuk. 

 A bizottságnak az 1,35 –os  óvodai teljesítéssel kapcsolatban volt kérdése, valamint a 

legeltetésnél tervezett előirányzatnál miért  nincs teljesítés? 

Azt a választ kaptuk, hogy: az óvoda augusztus 1-től van ismét a mi fenntartásunkban, a bér- 

költség majd október hónapban fog megjelenni. A legeltetők évente egyszer, novemberben 

fizetnek, ezért nincs még teljesítés. 

A pénzügyi bizottság az I-III. n. évi beszámolót elfogadásra javasolja. 
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Grúber Zoltán polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele a beszámolóval 

kapcsolatban? Nincs. Kérem, aki elfogadja a beszámolót, kézfelemeléssel jelezze. 

Szavazott a jelenlévő hat fő képviselő. Ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testület 

hat igen szavazattal elfogadta a beszámolót és a következő határozatot hozta. 

 

143/2013.(X.30.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés I-III.n.éves 

gazdálkodás teljesítését az alábbi teljesítés szerint  

 

1. Önkormányzat 108.970 eft bevétellel 

               91.857 eft  kiadással 

 

2. Polgármesteri Hivatal 29.917 eft bevétellel 

                                    28.893 eft kiadással 

 

3. Napközi Otthonos Óvoda  2.094 eft bevétellel 

129 eft kiadással 

 

elfogadta 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Grúber Zoltán polgármester 

 

 

3.napirend:    2014. évi helyi adóztatás előkészítése 

 

Grúber Zoltán polgármester:  Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, tájékoztasson a Bizottság 

állásfoglalásáról. 

Csapucha Tamás képviselő, Pü-i Biz. elnöke: a Pénzügyi Bizottság alapvetően nem javasolja 

semmilyen formában a helyi adórendelet módosítását.  A jegyző asszony elmondta , hogy a 

Nemzetgazdasági  Minisztérium arról tájékoztatta az önkormányzatokat, hogy a helyi adó 

törvény  módosítására vonatkozóan  - várhatóan november 19-én  kerül sor, ami érintheti a 

helyi adórendeletek is. Ezért az a javaslat, hogy az elfogadott  törvény módosítás ismeretében 

hozzák meg a végső döntést  a novemberi ülésen. A jegyző asszony arra is felhívta a figyelmet, 

hogy  a Stabilitási törvény értelmében a 2014.január 1-én hatályba lépő rendeletet 

2013.december 2-áig ki kell hirdetni. 

Eck Ferenc képviselő: a jövő évi bevételeinket még nem ismerjük. 

Grúber Zoltán polgármester: Van-e valakinek kérdése? Nincs. Kérem, aki elfogadja a 

javaslatot , kézfelemeléssel jelezze. 

 

Szavazott a jelenlévő hat fő képviselő. Ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testület 

hat igen szavazattal elfogadta a javaslatot és a következő határozatot hozta. 

 

 

 

144/2013.(X.30.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2014. évi helyi 

adóval kapcsolatos végső döntését  2013. november 27-ei ülésén hozza meg. 
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Határidő: azonnal 

Felelős:    Grúber Zoltán polgármester 

 

 

4. napirend:  Kecskéd községért Alapítvány beszámolója a 2013. évi tevékenységéről 

 

Grúber Zoltán polgármester:  Kérdezi  az Alapítvány elnökét, kíván-e szóban kiegészítést 

tenni. 

Csapucha Tamás képviselő, az Alapítvány elnöke:  kb. két héttel ezelőtt jelentettük meg a 

beszámolónkat, amelyet minden háztartásba eljuttatunk, ezt nyújtottuk be beszámolónak is. 

Tomayer Béla képviselő:  gratulál az Alapítvány új vezetésének, amit rövid működésük alatt 

már felvállaltak  az komoly teljesítmény. 
Grúber Zoltán polgármester:  csatlakozik Tomayer Bélához, gratulál a lendülethez. Kéri, hogy ez ne 

is szakadjon meg. Ezt látva  a lakosság  részéről is lesz hozadéka. 

Csapucha Tamás képviselő, az Alapítvány elnöke:  köszöni az elismerést. 

Grúber Zoltán polgármester:  Van-e valakinek kérdése? Nincs. Kérem, aki elfogadja a 

javaslatot , kézfelemeléssel jelezze. 

Szavazott a jelenlévő hat fő képviselő. Ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testület 

hat igen szavazattal elfogadta a beszámolót és a következő határozatot hozta. 

 

145/2013.(X.30.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  Kecskéd községért Alapítvány  2013. 

évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Grúber Zoltán polgármester 

 

 

5.napirend:   Idősek napja előkészítése 

 

Grúber Zoltán polgármester:   Felkéri Eck Márton képviselőt, a Kulturális Bizottság Elnökét, hogy 

adjon tájékoztatást az Idősek napi rendezvény előkészületeiről. 

Eck Márton képviselő, a Kulturális Bizottság Elnöke:    Az idősek napja 2013. december 1-én lesz.. 

Az ételre 4 árajánlatot kaptunk 90 ezer és 200 ezer ft között vannak az árajánlatok. Pörköltet tervezünk, 

ugyanannyi adaggal számolunk, mint amennyi tavaly volt. Bor és szaloncukor lesz az ajándék. A műsor 

kb. 70 perces lesz. A Műv.Ház művészeti csoportja, az  iskolás és az óvodás gyerekek adnak műsort, 

valamint a Dalárda. A bálon a Burschenkapelle húzza a talp alá valót. A rendezvény kb. 550-580 ezer 

Ft-ba kerül. 

Kérdezi, hogy az Önkormányzat tudná-e a kis helyi zenekart  támogatni?  

Eck Ferenc képviselő:  két javaslata van. Az ételre vonatkozóan : a bizottság ne a legolcsóbbat 

válassza. Az étel minőségére oda kell figyelni. 

A Burschenkapelle nem kér pénzt a zenélésért, de szívesen vennék, ha az önkormányzat a 

hangszerbeszerzésüket némileg támogatná. 

 

18,40 –kor Eck Ferenc képviselő távozott. A képviselő-testület létszáma 5 fő 
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Grúber Zoltán polgármester:   Köszönik  a tájékoztatót. A Burschenkapelle zenekarnak 50 ezer ft 

támogatást javasol hangszer vásárlásra a tartalék keret terhére.  Számlával el kell számolniuk. 

 

Van-e valakinek kérdése? Nincs. Kérem, aki elfogadja a javaslatot , kézfelemeléssel jelezze. 

Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. Ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testület 

öt igen szavazattal elfogadta a beszámolót és a következő határozatot hozta. 

 

146/2013.(X.30.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.az Idősek napi rendezvény előkészületeiről szóló tájékoztatót beszámolót elfogadta. 

2.a Burschenkapelle zenekarnak hangszer beszerzésre 50 ezer Ft támogatást nyújt a     

   tartalék keret terhére. A támogatott a támogatási összeg felhasználásáról számlávcal 

köteles elszámolni. 

 

Határidő: 2013. december 10. 

Felelős:    Grúber Zoltán polgármester 

 

 

6. napirend: Egyebek 
 

 Kecskédi naptár 2014. évre 
 

Grúber Zoltán polgármester:    Zsombolyai Mária festőművész keresett meg.  A falu egy –egy 

részletét festette meg, amelyek idézik  a 12 hónapot. Ezekből a festményekből készítene naptárt. 

Minimum 50 db megrendelése esetén  az  A/3-as nagyságú naptár 2.890,-Ft/db, az A/4 falinaptár 1.890,-

Ft/ db. Kérdés  rendeljünk-e naptár, ha igen milyen méretben és mennyit? Javasolom, hogy A4-es 

formátumban , 65 db naptárt rendeljünk 1.890,-Ft/db áron 

Kérem, aki elfogadja a javaslatot , kézfelemeléssel jelezze. 

Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. 4 igen, 1 nem szavazattal  a képviselő-testület a 

következő határozatot hozta. 

 

147/2013.(X.30.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

1. Zsombolyai Mária festőművész kecskédi település részleteket ábrázoló 

festményeiből készíttet 2014. évi naptárt 

2. A/4 formátumban, 65 db-t, 1.890,-Ft/db áron. 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tartalék keret terhére a naptárakat 

megrendelje. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Grúber Zoltán polgármester  

 

 Komlóska Község Önkormányzat felkérése 

 

Grúber Zoltán polgármester:  Komlóska község polgármestere levélben kerete meg a  

települések Képviselő-testületeit, hogy támogassák a Világ Királynője Engesztelő Mozgalmat 

és járuljanak hozzá céljainak megvalósításához. ( a polgármester részletesen ismertette a 

levelet) 

 

 Van-e valakinek kérdése? Nincs. Kérem, aki támogatja a mozgalmat , kézfelemeléssel jelezze. 
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Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. a képviselő-testület öt nem szavazattal , igen szavazat és 

tartózkodás nélkül a  következő határozatot hozta 

 

148/2013.(X.30.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Világ Királynője Engesztelő 

Mozgalomban való részvételt elutasítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:           Grúber Zoltán polgármester 

 

 

 

7.napirend:  Kérdés, interpelláció önkormányzati ügyben 

 

 Eck Márton képviselő:  az óvodai kazáncsere, és a  Műv.Házban a földszinti terem 

aljzatcseréje mikor valósul meg? 

 

Grúber Zoltán polgármester:    Nem foglalkozott még egyik témával sem, hiányuk nem 

veszélyezteti egyik intézmény működését sem. A jövő héten sor kerül rá. 

Hartman József alpolgármester:   Mindkettőre v an előirányzat a költségvetésben, de a 

részletekről még nem beszéltünk. 

Tomayer Béla képviselő:   nagy kopás állóságú járólapot kell letenni, a járólap könnyen 

kezelhető. 

Grúber Zoltán polgármester:  javaslat: kérjünk  a járólap lefektetésre 3 árajánlatot, az ajánlat 

tevő hozzon mintát is. 

Van-e valakinek kérdése? Nincs. Kérem kézfelemeléssel szavazzunk. 

Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. a képviselő-testület öt igen  szavazattal , nem  szavazat és 

tartózkodás nélkül a  következő határozatot hozta 

 

149/2013.(X.30.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési ház földszinti kis terem 

aljzat burkolatának felújítására kér 3 árajánlatot. Az ajánlattevő a burkolóanyagból hozzon 

mintát is. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:           Grúber Zoltán polgármester 

 
 

 Hartman József alpolgármester:   az öreg iskolában komoly beázások vannak 

Tomayer Béla képviselő: az nem beázás, vizes az összes fal, ki kell szárítani a falakat, a kéményt 

el kell bontani. 

Csapucha Tamás képviselő:  ezt  meg kell oldani, vonjuk be Fazekas Gyulát is. 

Grúber Zoltán polgármester: ha szükséges akkor vásárolnunk kell páraelszívót. Van-e még  

észrevétel, javaslat? Nincs. Szavazzunk. 
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Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. a képviselő-testület öt igen  szavazattal , nem  szavazat és 

tartózkodás nélkül a  következő határozatot hozta 

 

 

150/2013.(X.30.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az öreg iskola 

falainak további vizesedésének megszüntetése érdekében egy db páraelszívót vásárol. 

Felkérik Tomayer Béla képviselőt, a Műszaki Bizottság elnökét, hogy a páraelszívót vásárolja 

meg a Város, községgazdálkodás szakfeladat, kisértékű tárgyi eszköz beszerzés terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:           Grúber Zoltán polgármester 
 

 

 Hartman József alpolgármester:  a volt  „tájháznál” ott maradt a kút, omlik szét, le kell fedni,  

(Grúber Zoltán, Tomayer Béla rendezi) 

a tűzoltószertár  előtt is megy szét a szerkocsi. 

 

 Csapucha Tamás képviselő: 

-tájékoztatta a képvislő-testületet  az Intézményi Tanács 2013.X.14-én tartott első üléséről. Az 

Intézményi Tanács elnökének  Szűcs Ágnest a bokodi iskola szülői szervezetének elnökét 

választották meg. 

- felhívja a figyelmet, hogy az NFÜ újra kiírt egy energetikai pályázatot 

-az Alapítvány megkapta a restaurálási engedélyt, a földmunkába kecskédi vállalkozókat 

terveznek bevonni, társadalmi munkával  ki lehetne váltani azt ami a pályázatból kimaradt. 

-felmerült a Pénzügyi Bizottsági ülésen a hivatali dolgozók jutalmazása. 

 

 

 

A polgármester az ülést 20 órakor bezárta. 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

 

Antalné Zabányi Júlia       Grúber Zoltán 

           jegyző         polgármester 


