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Kecskéd Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

2852. Kecskéd, Vasút u. 105.  

 

 

 

 

Jegyzőkönyv 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2014. január 14-i rendkívüli üléséről 

 

 

 

 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 

Grúber Zoltán polgármester köszönti a jelenlévő képviselő-testületi tagokat. Megállapítja, 

hogy a hét főből négy fő van jelen, a testület határozatképes. Eck Márton képviselő, Wittmann 

Csaba képviselő és  Tomayer Béla képviselő távolmaradást jelzett. Köszönti Antalné Zabányi 

Júlia jegyző asszonyt, valamint Suhai Judit előadó asszonyt, akit felkért a jegyzőkönyv 

vezetésére. 

Grúber Zoltán polgármester: A Meghívót előzetesen mindenki írásban megkapta. Egyebek 

naprend felvételét is javasolta. Van-e kérdés a napirendi pontokkal kapcsolatban?.Nincs 

Kérem, aki a napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a 

jelenlévő négy fő képviselő. Négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta. 

 

 

1/2014. ( I.14.) KT. számú határozat 

 

 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat 

elfogadta: 

1. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről szóló ÁSZ 

megállapítások és javaslatok valósítására intézkedési terv elfogadása 

Ea: Grúber Zoltán polgármester 

2. Egyebek 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Grúber Zoltán polgármester 

 

1. napirend:      A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről szóló ÁSZ    

                           megállapítások és javaslatok valósítására intézkedési terv elfogadása 

 

 

Grúber: Előterjesztést mindenki előzetesen írásban megkapta. Van-e kérdés? Nincs. 

Kérem, aki az előterjesztéssel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő négy fő 

képviselő. Négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Képviselő-testület 

elfogadta az Intézkedési tervet. 
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2/2014. ( I.14.) KT. számú határozat 

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. megtárgyalta Kecskédi Német Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának  

ellenőrzéséről szóló 13163. számú ÁSZ jelentést, s az abban foglalt megállapításokkal 

kapcsolatos Intézkedési tervet az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 

2. egyben tudomásul veszi a polgármester döntését, miszerint munkajogi felelősségre 

vonás a vizsgálat eredményével kapcsolatban nem indokolt. 

3. felhívja a felelősök figyelmét az intézkedési tervben foglaltak maradéktalan 

végrehajtására 

 

Határidő:  az intézkedési tervben meghatározott időpontok  

Felelős:  Grúber Zoltán polgármester,  

  Winkler Réka nemzetiségi önk. elnöke 

Antalné Zabányi Júlia jegyző 

 

2. napirend:     Egyebek 

 

 Sportkör elnökének támogatás kérése pályázathoz  

(levél csatolva) 

Grúber Zoltán polgármester: A levelet előzetesen e-mailben minden képviselő megkapta. 

A tavalyi évben elkezdtük a sportöltöző felújítását. Az erőnket nem az épületre kellene 

koncentrálni?. 

Eck Ferenc Zsolt képviselő, Sport Egyesület elnöke: Most pályafelújításra lehet pályázatot 

benyújtani. Ezt részesítik előnybe. 

Grúber Zoltán polgármester: Nincs elfogadott költségvetésünk, dönteni ebben a kérdésben 

nem tudunk, de beszéljünk róla. Most az épület felújításra kéne koncentrálni. Ha elindult már 

az a folyamat, elkezdtük, ezt kellene befejezni. Most fűnyíró vásárlásról, pályalocsolásról van 

szó a kérelemben  erre szeretne az egyesület pályázni. 

Eck Ferenc Zsolt képviselő, Sportegyesület elnöke: Szeretném elmondani, hogy a 

kérelmünkbe az iskolai öltöző felújítását is bevettük, de ezt már jelezték, hogy nem 

engedélyezik, így ennek most ki kell maradnia. Pályalocsolásra nagy a felület. Kell rá az Öt és 

félmillió forint. Az edzőpályára nem jut víz,gyalázatos állapotban van. Azért használjuk, hogy 

kíméljük a füves pálya talaját. Napi nyolc-tíz órát locsolunk, most, az új rendszerrel éjjel 

locsolnánk kétszer húsz percet. 4 és fél hónap a locsolási idő. A pálya minősége és fenntartási, 

üzemeltetési költsége miatt van szükség korszerűsítésre. 

Grúber Zoltán polgármester: Van-e valakinek még kérdése? 

Eck Ferenc Zsolt képviselő, Sportegyesület elnöke: Lesz-e arra lehetőség, hogy második 

sort építsünk a lelátóhoz és lefedjük kétszer tizenkét méteren? Féltetővel, vas vázon, Lindab 

van rá tervezve. Januári testületi ülésre gondolkodni kellene ezen is. Február 13-ig lehet 

pályázni. 

Grúber Zoltán polgármester:Nem  lenne-e indokoltabb az épületbővítést folytatni, azt 

befejezni?  

Eck Ferenc Zsolt képviselő, Sportegyesület elnöke: a jelenlegi épület felújítás többlet 

működési költséggel fog járni. LEADER pályázatban is gondolkodhatunk, de most a pálya 

licences megfeleltetése az elsődleges.  

Grúber Zoltán polgármester: Az a kérdés, hogy indokolt-e? Megyei első osztályban játszik 

a csapat. A környéken nem egy pálya van, ami nincs körbekerítve, nincs játékos kijáró. 

Csapucha Tamás képviselő: A TAO-t mire fordítjátok? 

Eck Ferenc Zsolt képviselő, Sportegyesület elnöke: A TAO-nak két része van. Tárgyi 

eszközökre lehet pályázni. Ezen kívül három lehetőség van. Egyik az utánpótlás.  
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Csapucha Tamás képviselő: Ha a felnőtt csapatra pályáztok, nem lehet pályafelújításra 

költeni? 

Eck Ferenc Zsolt képviselő, Sportegyesület elnöke: Utánpótlásnál 10%-ot, felnőttnél 30%-

ot, számlák fizetésére 50%-ot kell hozzátenni.  

Csapucha Tamás képviselő: Konkrétan mire költitek a TAO-t? 

Eck Ferenc Zsolt képviselő, Sportegyesület elnöke: Edzők bérére, utazásra, sportfelszerelés 

vásárlásra, műfüves pályabérlésre, ilyenekre megy. Csak az utánpótlás nevelést preferálja az 

MLSZ. Önerő kell hozzá. 

Hartman József alpolgármester: Teljesen központi irányítás van. A Kormány irányít. A 

támogatásokkal így igaz, ahogy a Feri mondja. Licenc: a megyei csapatok kétharmada 

megfelel. A nézőszám folyamatosan csökken, de Kecskéden 200-300 fő is kilátogat. A 

pályalocsolást jól körbe kell járni. Megtakarítást fog eredményezni. Egyetértek polgármester 

úrral abban, hogy az öltözőt is tovább kell fejleszteni. Tartsuk ezt a kérdést tűzben. Lelátókat 

hátrább preferálnám mint az öltözők további felújítását. 

Eck Ferenc Zsolt képviselő, Sportegyesület elnöke: Tavaly is a LEADER-ben is csak 

öltöző felújításra volt lehetőség. TAO-nál nem lesz bővítésre, csak felújításra lehetőség. 

Hartman József alpolgármester: Javaslom, hogy Tatabányáról hívjuk ki a megyei MLSZ-t, 

nézzék meg személyesen, pontozás van a pályázatoknál. 

Eck Ferenc Zsolt képviselő, Sportegyesület elnöke: MLSZ verseny bizottságának az 

elnökét mindenképen ki kell hívni,mert a játékos kijárót mindenképen meg kell építeni.  

Hartman József alpolgármester: Központi előírásoknak meg kell felelni. 

Csapucha Tamás képviselő: Hány fő kecskédi focizik Kecskéden? 

Eck Ferenc Zsolt képviselő, Sportegyesület elnöke: Az utánpótlásban száz gyerekből kb. 

nyolcvan kecskédi gyerek, a felnőttben négyen. 

Hartman József alpolgármester: Találkozót kell szervezni. 

Eck Ferenc Zsolt képviselő, Sportegyesület elnöke: Testületi ülésre lesz információ. 

 

 

 Kecskédi Általános Iskola Igazgatójának levele 

 
Grúber Zoltán polgármester: Nagyon friss levél. Nincs róla sok információ. 

Antalné Zabányi Júlia jegyző: Az a pályázati kiírás, amit az igazgató asszony ide leírt. 

Érdemes lenne foglalkozni vele. Ingyen lenne az anyag. Például nyílászáró cserénél egy 

épületrészt akár meg is lehetne oldani. 

Hartman József alpolgármester: Kapunk cserepet, de nem lesz léc a tetőhöz? 

Grúber Zoltán polgármester: Fémszerkezetű a tető. 

Csapucha Tamás képviselő: A kazánra az óvodánál lehetne pályázni. Iskolánál bejárati 

ajtóra, kerámia tetőcserépre, ablakra. 

Grúber Zoltán polgármester: Február 26-ig összejövünk és beszélünk róla. 

Csapucha Tamás képviselő: Javaslom, hogy az óvodánál a kazánra adjunk be pályázatot. Az 

iskolánál a műszaki bizottság mérje fel az anyagigényt. 

Grúber Zoltán polgármester: Köszönöm mindenkinek a megjelenést.  

Az ülést 9 óra 10 perckor bezárom. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

Antalné Zabányi Júlia                                                                               Grúber Zoltán 

             jegyző polgármester 


