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

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2014. január 29-én 17 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
Wittmann Csaba képviselő
Tomayer Béla képviselő
Meghívottak:
Madari Csaba rendőrkapitány Oroszlány Rendőrkapitányság
Geracsek Alfrédné óvodavezető
Horváth Gézáné pénzügyi előadó
Grúber Zoltán polgármester: Megnyitja az ülést, köszönti Madari Csaba rendőrkapitányt, Antalné
Zabányi Júlia jegyzőt, Horváth Gézáné pénzügyi előadót, Geracsek Alfrédné óvodavezetőt, Suhai
Judit igazgatási előadót, akit egyben felkért a jegyzőkönyv vezetésére.
Megállapítja, hogy a megjelent képviselők száma hat fő, Csapucha Tamás képviselő kését jelzett. A
képviselő-testületi ülés határozatképes. A javasolt napirendi pontokat mindenki előzetesen írásban
megkapta, Két új napirendi pont felvételét javasolja, Térfigyelő-rendszer kiépítéseés Várpalota
kiválása a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból címmel, valamint a
napirendi pontok tárgyalási sorendjének cseréjét javasolja. A napirendi pont felvételére és a tárgyalási
sorrend cseréjére tett javaslatot szavazásra bocsátja. Szavazott a jelenlévő hat fő képviselő. Hat igen
szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a képviselő-testület a következő döntést hozta.
3/2014. (I.29.) KT. számú határozat

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat
elfogadta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Térfigyelő-rendszer kiépítése
A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadása
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek megállapítása
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása
A helyi önkormányzat és a Német nemzetiségi önkormányzat Együttműködési
Megállapodásának felülvizsgálata
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon meghatározása
Várpalota kiválása a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból
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9. Egyebek

10. Gyógyszertámogatás. ( Zárt ülés)
11. Kérdés, interpelláció önkormányzati ügyben.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
1.napirend:

Térfigyelő-rendszer kiépítése

Grúber Zoltán polgármester: Lakossági Fórumon elhangzottaknak megfelelően a képviselő-testület
javasolja a térfigyelő rendszer kialakítását. Vagyonvédelem szempontjából a bűnelkövetéseket meg
kell akadályozni. A térfigyelő rendszer kiépítésével csökkenteni lehet a bűnelkövetések számát.
Kértem egy találkozót Madari Csaba rendőrkapitány úrtól. Varga Richárd úrral járt itt a KEMRFK
Informatikai osztályvezetőjével. Kapitány úr felajánlotta, hogy tájékoztatja a képviselő-testületi
tagokat. Megköszönöm kapitány úrnak, hogy eljött, időt szán ránk.
Madari Csaba Oroszlány Rendőrkapitánya:
A mai világban mindenképen indokolt a
kamerarendszer kiépítése. Magánkamera rendszer kiépítése a magánvagyon védelme alá tartozó dolog.
Ezt magánterületen építi ki magánszemély. A másik a közterületek rendjét szabályozó jogszabály. Két
törvény engedélyezi, az egyik a közterület felügyeletéről szóló. A másik a Rendőrségi törvény. A
Rendőrségről szóló törvény alapján is lehet ilyen jellegű rendszert a köz érdekében kiépíteni. A
Rendőrségi tv. felhatalmazza a rendőrséget, hogy ilyet üzemeltessen. Nagyon szigorú szabályai
vannak. Csak a Rendőrség működtetheti, biztonsági magáncégek nem. Ha a képviselő-testület kéri
ennek a lehetőségnek a biztosítását, a rendőrség javaslatot tesz az ilyen helyekre. Figyelembe veszi a
bűnügyi fertőzöttséget, a bűnügyi, szabálysértési statisztikát is. Ezután kezdődhet meg a műszaki
kivitelezés. A Rendőrség az adatvédelmi és jogi részét tudja vállalni, az anyagit nem. Azt a képviselőtestület határozza meg illetve az önkormányzat anyagi lehetőségei szabnak határt. Műszaki
megoldások eltérőek. Adattárolón való rögzítés az egyik ilyen, az adatok kezeléséért a rendőrség felel.
Ilyenkor nincs élő munkaerő a megfigyelés közben, csak képet rögzítünk. Visszanézni, vagy belenézni
csak az erre felhatalmazott személy teheti meg, aki csak rendőr lehet. Szigorú adatvédelem miatt. A
másik egy élőképes megfigyelés. A jel bekerül a központi műveletirányítási központba. A központban
egy bejelentés esetén azonnal élőképet lát a megfigyelő. Az adatvédelemre még egyszer szeretném
felhívni a figyelmet, csak hivatásos állományú rendőr figyelhet meg. Ennek a felhasználása
kiszorításra való, hogy Kecskéden ilyen bűncselekmények ne következzen be. Visszatartó ereje van.
Akár a trükkös lopásokat is meg lehet előzni ezzel. Átutazó bűnözők követik el ezeket. Az oroszlányi
területeken a kamerarendszer kialakításával egy esetre csökkent le az esetszám. Vagyon jellegű
bűncselekmények vagy rongálás a közterületeken megszűnt. Komoly esemény nem történt. Köszönöm
a szót, természetesen állok a rendelkezésükre, ha kérdés van, kivéve a műszaki jellegű kérdéseket.
Grúber Zoltán polgármester: Az oroszlányi kapitányságon tárolni is lehet az adatokat?
Madari Csaba rendőrkapitány: Adatvédelem miatt öt nap után töröljük az adatokat, nagyon szigorú
a szabályozása. Nem lehet belenézni, dekódolni. Két irányú kommunikációra alkalmasak is vannak.
Pénzügyi kérdés, hogy milyen műszaki tartalommal működik a rendszer.
Grúber Zoltán polgármester: Adattárolós rendszer kialakítása nem olcsó. Oroszlányi
Rendőrkapitányságra bemenő jellel működő rendszer lenne megfelelőbb. Nem lesz olcsó
Működési, karbantartási költségei lesznek. Nem csak egyszeri költség. Szakemberek tarthatják karban.
A költségek emelkedni fognak. A képviselő-testületnek lépnie kell ebben a dologban. Ha mi kiépítünk
egy közterületi kamerarendszert a bejövő és kimenő utakra táblákat kell kitenni, hogy jelezzük a
megfigyelést.
Madari.Csaba rendőrkapitány Egy szerver kialakítása fenntartása nem olcsó dolog. Havi díjak
vannak. Internetalapú jeltovábbítás van. Jelenleg Oroszlányon olyan rendszer üzemel, ami hatvan
kamerát képes kezelni, erre fellehet Kecskédről is csatlakozni. A Rendőrség szigorú adatvédelmi
szerződést köt az önkormányzattal. Mindenféleképen gondolkodjon el a képviselő-testület ezen, mert
ez a jövő útja. Igazolttá vált az önkormányzat beruházásának az értelme Oroszlányon is, nagyon
lecsökkent az esetszám.
Grúber Zoltán polgármester: A Közmeghallgatáson elhangzott, azt kéri egy egész utca, hogy
figyeljék az utcát, azt is lehet?
Madari Csaba rendőrkapitány: Ha az önkormányzat kéri, a rendőrség megvizsgálja a
szükségességét és dönt.
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Eck Ferenc képviselő: Ma tudnánk hozni egy olyan döntést, hogy kérjük, mi következik?
Madari Csaba rendőrkapitány: Statisztikailag is alá kell támasztani, javaslatot kell tennem.
Grúber Zoltán polgármester: Mi most csak kérjük azt, hogy legyen?
Madari Csaba rendőrkapitány: Igen.
Tomayer Béla képviselő : Egy ilyen rendszer kialakítása mennyi időt vesz igénybe?
Madari Csaba rendőrkapitány: Szerintem hamar. El kell dönteni, hogy mit szeretnének. Kérhetnek
be addig megvalósítási lehetőségeket.
Tomayer Béla képviselő: Magánterületről ha bekerül közterület is a megfigyelésbe, azt lehet?
Madari Csaba rendőrkapitány: Az a magánvagyon védelmet szolgálja, a magánterületet lehet
megfigyelni. Ha belóg a kerítés előtti rész, azt lehet, de a szomszédot, vagy a szomszéd házát már nem
szabad megfigyelni.
Eck Márton képviselő: Élő megfigyelés mennyibe kerülne?
Madari Csaba rendőrkapitány : Rendszerről beszélünk. Folyamatos megfigyelésre nincs pénzünk
jelenleg, de tárgyalunk az oroszlányi önkormányzattal a megvalósításról. Ez a jövő lesz.
Grúber Zoltán polgármester: Van-e még kérdés? Nincs. Javaslom, hogy döntsünk abban, hogy
szándékozunk kiépíteni egy kamerarendszert. Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
bűnmegelőzés, a vagyonvédelem és a rendőrség munkájának a segítése céljából kamerarendszert,
szándékozik kiépíteni. Kérem, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Szavazott a jelenlévő hat fő képviselő. Hat igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
képviselő-testület a következő döntést hozta:
4/20104. (I.29.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bűnmegelőzés, a vagyonvédelem és a
rendőrség munkájának a segítése céljából kamerarendszert, szándékozik kiépíteni.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
18 óra 20 perckor Csapucha Tamás képviselő megérkezett. Jelenlévő képviselők száma hét fő.
Grúber Zoltán polgármester: Köszönöm kapitány úrnak a megjelenést. Köszönöm a kamerarendszer
kiépítéséhez nyújtott segítségét is.
Három perc szünetet rendelek el.
Szünet kezdete: 18 óra 21 perc.
Szünet vége: 18 óra 30 perc.
Az ülés a második napirend megtárgyalásával folytatódott.

2. napirend:

A Képviselő-testület 2014 évi munkatervének az elfogadása

Grúber Zoltán polgármester: Van-e javaslat? Nincs. Aki elfogadja kézfelemeléssel jelezze.
Szavazott a jelenlévő hét fő képviselő. Hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
képviselő-testület az előterjesztést változtatás nélkül elfogadta.
5/2014. (I.29.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint az
Önkormányzat 2014. évi Munkatervét elfogadja.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
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3. napirend Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek megállapítása
Grúber Zoltán polgármester: Van-e kérdés, észrevétel? Nincs. Aki elfogadja az előterjesztést,
kérem, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő hét fő képviselő. Hét igen szavazattal
ellenvélemény és tartózkodás nélkül a képviselő-testület elfogadta az előterjesztést.
6/2014. (I.29.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a három évre várható összegét a mellékelt
táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
4. napirend:

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről,
jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Grúber Zoltán polgármester: Az utolsó munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés 2013. december
18-án volt.
2013. december
19. Községbejárás a képviselő-testületi tagokkal az „ Öltöztessük ünneplőbe községünket a szeretet
ünnepére”. A Falukarácsonyon az oklevelek átadása megtörtént.
20. Általános Iskola Karácsonyi Ünnepségén vettünk részt.
22. Megrendezésre került a Művelődési Házban a község Falukarácsonya.
30. Közmeghallgatás volt, szintén a Művelődési Házban. A polgármesteri beszámoló után Pataki Imre
Malom utcai lakós a tulajdonában lévő telkei közül felajánlott egyet, a telekadó tartozás elengedéséért
cserébe. Át kell gondolnunk az ajánlatát.
2014. Január:
14. Rendkívüli képviselő-testületi ülés volt. A Német Nemzetiségi Önkormányzat ÁSZ ellenőrzéssel
kapcsolatos Intézkedési Terv elfogadása megtörtént, illetve tárgyaltunk a Sportkör pályázati
önrészének a biztosításáról.
19. Festménykiállítás megnyitóján vettem részt. A megnyitóra a Magyar Kultúra Napján került sor a
Művelődési Házban.
21. Madari Csaba oroszlányi rendőrkapitánnyal és Varga Richárd úrra a KEMRFK Informatikai
Osztályának vezetőjével tárgyaltunk. A tárgyaláson részt vett Hartman József alpolgármester és a
Kecskéd Községért Alapítvány képviseletében Csapucha Tamás a Kuratórium elnöke is.
21. KEM Labdarúgó Szövetség Igazgatója Khéner László, Csák Albert, Hartman József
alpolgármester, Eck Ferenc Sportkör elnöke, Linczmajer László edző, Baranya Tibor Sportkör vezető
részvételével konzultáltunk a Sportkör pályázataival, licenc feltételekkel kapcsolatban.
22. A Katolikus Karitasz élelmiszercsomagokat osztott a település nélkülöző, szegény családjainak.
23. Kulturális Kerekasztal megbeszélés volt a Művelődési Házban.
24. Pintér Dávidné nyugalmazott pedagógus temetése volt. Az elhunytat Kecskéd Község
Önkormányzata és a Kecskédi Nemzetiségi Néptánc Egyesület saját halottjának tekintette.
27. Pénzügyi Bizottsági ülés volt. A település 2014. évi költségvetésének megtárgyalása történt meg.
Az ülés a nem bizottsági tag képviselőkkel kiegészítve zajlott le.
28. Vértes-Gerecse LEADER Akciócsoport elnökségi ülésén vettem részt.
Van-e valakinek kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban?
Eck Márton képviselő: Mi volt a LEADERES megbeszélésnek a témája? Pályázatokkal
kapcsolatban?
Grúber Zoltán polgármester: Pályázattal kapcsolatban nem volt, csak a költségvetésről volt szó.
Wittmann Csaba képviselő: A Közmeghallgatással kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a
művelődési ház vezetőjének a hozzáállása felháborító volt. Nem volt asztal, polgármester úr nem tudta
hova letenni a papírjait, nem volt víz kikészítve, Jegyző asszonyt a jegyzőkönyvet egy olyan asztalon
írta, ami annyira billegett, hogy alig lehetett írni rajta. Volt már itt Közmeghallgatás, tudja nagyon jól,
hogy mi itt a szokás. Azt javaslom, hogy hívjuk fel a figyelmét arra, hogy készítse elő rendesen az
ilyen rendezvényeket.
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Grúber Zoltán polgármester: Aki a beszámolót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott
a jelenlévő hét fő képviselő. Hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a beszámolót
elfogadta a képviselő-testület.
7/2014. (I.29.) KT. számú határozat

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti fontosabb
eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztatót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester

5. napirend:

Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása

Grúber Zoltán polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta, január 27.-én a költségvetés
tervezetét.. Felkérem Csapucha Tamás képviselő urat, a pénzügyi bizottság elnökét,
ismertesse az ülésen elhangzottakat.
Csapucha Tamás pénzügyi bizottsági elnök, képviselő: Azt javaslom, hogy menjünk sorba
a tervezeten és amikor az érinette részekhez érkezünk elmondom a bizottság véleményét.
Grúber Zoltán polgármester: Rendben. Végig megyünk a bevételi és kiadási oldalon. Utána
tárgyaljuk az óvoda költségvetését.
Csapucha Tamás pénzügyi bizottsági elnök, képviselő: Bevétellel kapcsolatban nem volt
javaslat, elfogadásra javasolja a bizottság.
Grúber Zoltán polgármester: Vitára bocsátom az anyagot. Nincs észrevétel. Pénzügyi
bizottsági ülésre meghívót kapott minden képviselő, ezt nagyon jó ötletnek találom.
Csapucha Tamás képviselő, pénzügyi bizottsági elnök: Kiadások: Javasoltuk, hogy a
művelődési ház vizesblokkjainak tisztasági meszelését egészítsük ki a csatorna tisztítással. Az
óvoda és az iskola iskoláztatási támogatását állítsuk vissza Ötszázezer forintra., de csak a
kecskédi gyerekek kapjanak.
Eck Ferenc képviselő: A művelődési ház vizes blokkjainak a felújításán el kellene kezdeni
gondolkodni.
Grúber Zoltán polgármester: Felolvassa művelődési ház vezető levelét. A művelődési ház
vezetője kéri a támogatás csökkentésének a mérséklését.
Eck Ferenc képviselő: Javaslom, hogy 5% legyen a csökkentés mértéke. A többi vállalkozó
támogatását nem csökkentettük, az infláció mértékével emeltük mindenkiét, őt kivéve.
Grúber Zoltán polgármester: Megadható. Javaslom, hogy Négymillió-hétszázezer forint
legyen a támogatást. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze, Szavazott a jelenlévő hét fő
képviselő. Négy igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a képviselő-testület
elfogadta a javaslatot. A levelével kapcsolatban tartunk egy bejárást.
Csapucha Tamás képviselő: Kék Szalonra kérjünk árajánlatot, február 15-re az árajánlatok
érkezzenek be. Február 28-ra legyen készen a Szalon felújítása. Nem kell ezt az időt húzni.
Képviselőkeretet emeljük meg a tavalyi szintre. Valamennyi képviselő társam egy-egy civil
szervezetnek ajánlja fel, illetve kisebb önkormányzati feladatokat támogat meg vele. 2,5
millió forintot javasol a bizottság. Valamint a civil szervezetek támogatását 4,5 millió ft.ban
javasolják megállapítani.
Eck Ferenc képviselő: a beruházásra tervezett összeget felül kell vizsgálni.pl. a Kossuth
utca felújításának a tervezését pontosítani kell. Szerintem kizárt, hogy kijön ennyiből. Meg
kell emelni az összeget.
Hartman József alpolgármester: Azt kell eldönteni, hogy akarjuk-e idén megcsinálni a
Kossuth utcát? Ha nem, akkor nincs értelme költeni a tervekre. Mert megint lejárnak.
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Csapucha Tamás képviselő: Ha kiírnak egy pályázatot, nem lesz engedélyes tervünk, nem
tudunk pályázni. Két hét alatt nem lehet engedélyes tervet elkészíttetni. Abban
gondolkodjunk, hogy legalább egy-két utcának legyen terve.
Grúber Zoltán polgármester: Óvodai kazánra és a térfigyelő rendszerre is kell tervezni egy
összeget. Óvodai kazánra Három millió forintot betervezhetünk.
Csapucha Tamás képviselő: Műszaki tartalomra bízzunk meg szakértőt, és az ő javaslata
alapján kérjünk a műszaki tartalomnak megfelelő három árajánlatot.
Grúber Zoltán polgármester: Tervezzünk be Három millió forintot.
Eck Márton képviselő: Meg kell nevezni egy felelőst és határidőt, mert úgy volt, hogy
szeptemberre már új kazán lesz. Nem lehet húzni, halasztani tovább.
Grúber Zoltán polgármester: Három millió forintot teszünk rá. Térfigyelő kamerára kell
beterveznünk még.
Eck Ferenc képviselő: Ha az Alapítványt bíznánk meg a lebonyolítással, elhangzott itt egy
lakossági ajánlat, hogy áldoznának rá, hozzá járulnának anyagilag, hogy az ő környékükön
legyen kamera.
Csapucha Tamás képviselő: Emlékezzünk rá, volt már egy hasonló akció, a járdafelújítással
kapcsolatban. Nem volt túl sikeres. Haladjunk vele, rakjunk be rá Egymillió forintot.
Grúber Zoltán polgármester: Egymillió forintot betervezünk a térfigyelő rendszerre.
Negre Dezső kérése –a lebontott tájház mellett- az, hogy a kerítését az önkormányzat állítsa
helyre. Háromszázezer forintot tervezzünk be rá. Egyetértés van erről.
Van-e még kérdés, észrevétel, javaslat? Nincs. Akkor még beszéljünk a Sportról.
Szüksége van 3 millió forint önerőre, egy újabb pályázat benyújtásához.
A megyei MLSZ-szel beszéltünk arról, hogy szükség van az önkormányzattól önrész
támogatására. A licenchez ezekre szükség van. Határozati javaslat: Kecskéd Község
Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetése terhére a Kecskédi Sportkör
részére pályázati önrészhez egyszeri Hárommillió forintot biztosít. Aki ezzel egyetért,
kézfelemeléssel jelezze. Szavazás: Szavazott a jelenlévő hét fő képviselő. Hét igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.
8/2014. (I.29.) KT. számú határozat

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2014. évi
költségvetése terhére a Kecskédi Sportkör részére pályázati önrészhez egyszeri Hárommillió
forintot biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős. Grúber Zoltán polgármester
Horváth Gézáné költségvetési pénzügyi előadó: Akkor az iskolától kell levenni Három
millió forintot ,mert a tartalékban már csak Kétmillió-hétszázezer forint maradt.
Eck Márton képviselő: Az Öreg iskola pályázatához marad a régi hátsó kerítés. Meg kellene
akkor már csinálni a kaput is.
Eck Ferenc képviselő: Az iskola parkettája katasztrofális állapotban van. Szeretnék az idei
képviselői keretemből felajánlani majd erre a célra. De ezzel is foglalkoznunk kellene a
költségvetésben.
Tomayer Béla képviselő: Fel kell csiszolni, előtte javítani kell.
Eck Ferenc képviselő: Szükség lenne még a Sportnak Hétszázezer forintra villámhárító
berendezésre.
Grúber Zoltán polgármester: A Hárommillió forintból hagyjátok el azt, ami nem kell a
licenchez, a maradék pénzből csináljátok meg a villámhárítót. Ülőhely kimarad a keretből, ha
marad a fűnyíróra, megveszitek, ha nem, akkor nem. Egyetértés van ebben? Úgy látom, igen.
A költségvetés elfogadását célzó szavazásra a második fordulóban kerül sor.
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6. napirend

A helyi önkormányzat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat
közötti Megállapodás felülvizsgálata

Antalné Zabányi Júlia jegyző: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. (2)
bekezdése alapján a feladatok ellátására vonatkozóan a települési és a nemzetiségi
önkormányzat Megállapodást köt. A megállapodást minden év január 31-ig felül kell
vizsgálni. A Megállapodást az ÁSZ vizsgálat alapján már 2013. szeptember 11-ei ülésen
felülvizsgáltuk és a képviselő-testület elfogadta a 2012. június 1-től hatályos Megállapodás
1.sz. módosítását.
Az eltelt időben semmi olyan változás nem történt ami bármilyen módosítást indokolna.
Grúber Zoltán polgármester: Határozati javaslat:
Kecskéd község Önkormányzat
Képviselő-testülete a 72/2012. (V.30.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott és a
116/2013.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott 1.sz. Módosított, a települési
és a nemzetiségi Önkormányzat között kötött Együttműködési megállapodást változatlan
tartalommal fenntartja.
Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő hét fő
képviselő. Hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testület
elfogadta az előterjesztést.
10/2014. (I.29.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete a 72/2012. (V.30.) sz. képviselő-testületi
határozattal elfogadott és a 116/2013.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott
1.sz. Módosított, a települési és a nemzetiségi Önkormányzat között kötött Együttműködési
megállapodást változatlan tartalommal fenntartja.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
7. napirend

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti
vagyon meghatározása

Antalné Zabányi Júlia jegyző: 2012-ben a képviselő-testület egyszer már úgy döntött , hogy
nem jelöl ki ilyen vagyont. Az ÁSZ vizsgálat kifogásolta, hogy erről a döntésről külön
határozat nem született.
Grúber Zoltán polgármester: Aki egyetért az előterjesztésben foglalt javaslattal, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő hét fő képviselő. Hét igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testület az alábbi döntést hozta:
10/2014.(I.29.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, mivel úgy ítélik meg, hogy az
önkormányzat nem rendelkezik nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyontárggyal,
ezért nem minősíti egyetlen vagyontárgyát sem nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségűnek, erre
vonatkozó rendelet nem alkot.

Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
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8. napirend:

Várpalota kiválása a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulásból

Grúber Zoltán polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés? Nincs.
Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő hét fő képviselő.
Hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testület elfogadta az
előterjesztést.
11/2014. (I.29.) KT. számú határozat
1.) Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja kijelenti, hogy a Várpalota
Város Polgármestere 2014. január 15-én kelt – nyilatkozat a Társulás megszűnésével
kapcsolatban tárgyú – levelében foglaltakat elutasítja.
2.) Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja kijelenti, hogy a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megszűnésének a Társulási
Megállapodás XII. pontjában meghatározott feltételei nem állnak fenn. A Társulás
által létrehozott egységes hulladékgazdálkodási rendszer keretében valósul meg a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása, a hulladékgazdálkodás fejlesztése.
3.) Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Társulási Tanács
57/2013. (XI.11.) sz. határozata 2. pontjában foglaltakkal, azaz „A Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsának Várpalota Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete által a határozata 2. pontjában megfogalmazott
Társulásból történő kiválási szándékának bejelentését tudomásul veszi azzal, hogy a
kiválás jogszerű időpontja megállapításánál a Társulási megállapodás, valamint a 2011.
évi CLXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell figyelembe venni.”.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
9. napirend:
nem volt
10. napirend :

Egyebek
Gyógyszertámogatás. ( Zárt ülés)

11.napirend: Kérdés, interpelláció önkormányzati ügyben nem volt.

Pályázatokkal kapcsolatos e-mail kiosztása.
Hartman József alpolgármester: Rendkívüli időjárási helyzetben arról volt szó, hogy be
tudjunk menni a művelődési házba. Van-e már ilyen lehetőség?
Grúber Zoltán polgármester: Még nincs, de holnap elkérem a kulcsot és másoltatok belőle.
Csapucha Tamás képviselő: Nagyobb hangsúlyt kellene fordítani a pályázatfigyelésre. Ha
nincs a polgármesteri hivatalban erre kapacitás, meg kell erre bízni valakit.
A honlapunkkal is kellene kezdeni valamit.
Hartman József alpolgármester: Vegyünk fel egy nyugdíjas gépírónőt, aki begépeli ezeket
az adatokat.
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Csapucha Tamás képviselő: Szemtanúja voltam a minap annak, hogy a polgármester úgy
kapja meg a helyi lapot előzetesen, hogy nem átlátható. Javaslom, hogy a Molnár Ferinek
írjuk meg, hogy a lapot megszerkesztve, úgy kapja meg a polgármester, ahogy megjelenik. A
polgármester a felelős a kiadásért, tűrhetetlen, hogy nem lehet látni, hogy milyen íráshoz
milyen képet társítanak.

Az ülést a polgármester 21 óra 35 perckor bezárta

Kmf.

Antalné Zabányi Júlia
jegyző

Grúber Zoltán
polgármester

