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

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről
Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
2852. Kecskéd, Vasút u. 105.
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint
Grúber Zoltán polgármester
Eck Ferenc Zsolt képviselő
Eck Márton képviselő
Wittmann Csaba képviselő
Nincs jelen:
Hartman József alpolgármester
Csapucha Tamás képviselő
Tomayer Béla képviselő
Grúber Zoltán polgármester: Megnyitja az ülést, köszönti Antalné Zabányi Júlia jegyzőt, Horváth
Gézáné pénzügyi előadót, Suhai Judit igazgatási előadót, akit egyben felkért a jegyzőkönyv
vezetésére.
Megállapítja, hogy a megjelent képviselők száma négy fő, Csapucha Tamás képviselő és Tomayer
Béla képviselő távolmaradást, Hartman József alpolgármester késést jelzett. A képviselő-testületi
ülés határozatképes. A meghívóban szereplő napirendi pontokat mindenki előzetesen írásban
megkapta. Három napirend felvételét javasolta még:
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Szavazott a jelenlévő négy fő képviselő. Négy igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
képviselő-testület a következő döntést hozta.
17/2014. (II.12.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. február 12-i ülés napirendjeire tett
javaslatot az alábbiak szerint elfogadta.

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása
3. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének II. fordulós tárgyalása, a költségvetési rendelet
elfogadása. .
4. Meg nem valósult beruházások pénzügyi nyilvántartásból történő kivezetése
5. Vegyes tulajdonú vízi közművek üzemeltetése
6. Országgyűlési választások szavazat számláló bizottságának megválasztása
7.Egyebek
8.Kérdés, interpelláció önkormányzati ügyben.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
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1.napirend:

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

Január
31.-én Polgármesterek a Falukért Egyesület közgyűlése volt, Naszályon.
31.-én Kecskédi Horgászegyesület közgyűlése volt.
Február
03.-án OSZ Zrt. vezetőivel Lázár Mózessel és Kontschán Jenővel tárgyaltunk.
05.-én Katolikus Plébánia- Ifjúsági Szálláshely LEADER pályázat keretében leltárt vettünk fel.
05-én BM pályázat előkészítése zajlott- pályázatíró kiválasztása személyesen és telefonon történt.
07.-én Czunyiné dr. Bertalan Judit Kormánymegbízott látogatta meg a hivatalt.
12-én PROVIS 2000 Kft. részvételével a BM pályázatot összeállítottuk és Postára is adtuk.
Eck Ferenc képviselő: Érdeklődni szeretnék, hogy a Rendőrkapitány Úr hozta-e a Térfigyelő
kamerarendszerre a javaslatát?
Grúber Zoltán polgármester: Még nem hozta. Bejárást tartottak a településen, de vannak még
akikkel egyeztetniük kell.
Kérem, hogy aki a tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő négy fő. Négy
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékoztatót elfogadta a képviselő-testület
18/ 2014. (II.12.) KT.sz. határozat
Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
2. napirend:

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Grúber Zoltán polgármester: Az előterjesztést mindenki előzetesen írásban megkapta. Van-e kérdés,
észrevétel? Nincs. Szavazásra bocsátom. Kérem, aki egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott
a jelenlévő négy fő képviselő. Négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselőtestület módosította a rendeletet.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a 2/2013./II.13./sz. Költségvetési rendelet módosító
1/2014./II.12.) sz. rendeletet.
3. napirend:

Az önkormányzat 2014.évi költségvetésének II. fordulós tárgyalása, a
költségvetési rendelet elfogadása

Grúber Zoltán polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Eck Ferenc képviselő: Javasoltam volna, hogy az általános tartalékban hagyjunk egy nagyobb
összeget.
Grúber Zoltán polgármester: Van elég tartalék a költségvetésben. Van-e további kérdés, észrevétel?
Nincs. Aki egyetért az önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadásával, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testület elfogadta
Kecskéd Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.12.)sz. rendeletét.
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4. napirend:

Meg nem valósult beruházások pénzügyi nyilvántartásból történő kivezetése

Grúber Zoltán polgármester: Megkapta minden jelenlévő képviselő, az ülés előtt az előterjesztést
Javaslom, hogy most mindenki tanulmányozza át, olvassa el. Van-e kérdés, észrevétel? Nincs.
Aki az előterjesztésben foglalt határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a
jelenlévő négy fő képviselő. Négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselőtestület a következő döntést hozta:
19/2014. (II.12.) KT. számú határozat

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében szereplő,
befejezetlen beruházásként nyilvántartott meg nem valósult beruházási tervdokumentációk
pénzügyi nyilvántartásból történő kivezetését jóváhagyja
Határidő: 2014. február 28.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Antalné Zabányi Júlia jegyző
5. Napirend:

Vegyes tulajdonú vízi közművek üzemeltetése

Grúber Zoltán polgármester: Javaslom, hogy most mindenki tanulmányozza át, olvassa el.
Van-e kérdés, észrevétel? Nincs.
Aki az előterjesztésben foglalt határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a
jelenlévő négy fő képviselő. Négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselőtestület a következő döntést hozta:

20/2014. (II.12.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. a tulajdonában lévő – Fellner J. utcai és Kertalja utcai – a törzsvagyon részét képező
víziközmű hálózatot térítés ellenében, a 2013. december 31-én nyilvántartott nettó
könyvszerinti értéken állami tulajdonba adja.
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonba adás során eljárjon és a szerződést aláírja.
Határidő: 2014. február 20.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester

6. napirend:

Országgyűlési választások szavazat számláló bizottságának megválasztása

Antalné Zabányi Júlia jegyző: Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat fogadja el a képviselőtestület.
Grúber Zoltán polgármester: Aki elfogadja az előterjesztést szavazzon
Négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testület a következő döntést
hozta
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21/2014.(II.12.) KT.sz. határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző javaslata alapján az 1. és 2. szavazókör
Szavazatszámláló Bizottság tagjait az alábbiak szerint megválasztja:
1. sz .szavazókör:
Cime: Kecskéd, Vasút utca 100. (Általános Iskola)
1.sz. SzSzB.

Beutl Istvánné
Kecskéd, Fő u. 14/a. sz.
Kurucz Norbert
Kecskéd, Fellner J. u.
Jakobi Andrásné
Kecskéd, Óvoda köz 21. sz.
Frészné Nekernusz Anna
Kecskéd, Fő u. 30.
Nick Józsefné
Kecskéd, Malom u. 15
Póttag:
Nikits Józsefné

Kecskéd, Vasút u. 64

2. sz. szavazókör:
Címe: Kecskéd, Vasút u. 100. (Általános Iskola)
2.sz. SzSzB.

Tromposch Józsefné
Juhász Tamásné
Tebeszné Goór Izabella
Orlovitsné Szalczinger
Katalin
Kirschner Ernő
Póttag:
Bóza Zoltánné

Kecskéd, Óvoda u. 9.
Kecskéd, Óvoda u. 5.
Kecskéd, Malom u. 15.
Kecskéd, Tó u. 2.
Kecskéd, vasút u. 110.
Kecskéd, Sport u.16

Határidő: azonnal
Felelős: Antalné Zabányi Júlia jegyző
7. napirend:

Egyebek

7/1. Agrovitt Kft. kérelme közút áthelyezésre.
Grúber Zoltán polgármester: felolvasta az Agrovitt Kft. levelét.
kérelem csatolva
Aki elfogadja, hogy a földút nyomvonalát megváltoztassuk a kérelemben foglaltak szerint, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. Szavazatott a jelenlévő négy fő képviselő. Három igen szavazattal, egy
tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta a kérelemben foglaltakat a képviselő-testület.
22/2014. (II.12.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő testülete úgy döntött, hogy
1. -az Agrowitt Kft kérelmének helyt adva hozzájárul az önkormányzat tulajdonát
képező 098/1.hrsz-ú, közút megjelölésű, abból kb 120 m2 nagyságú földrészletet
érintő területalakításhoz
2. -A területalakítással kapcsolatos összes költség az Agrowitt Kft-t terheli
3. –felhatalmazza a polgármestert, hogy az üggyel kapcsolatban eljárjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
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5. napirend

Kérdés, interpelláció önkormányzati ügyekben

Nem érkezett kérdés.

Grúber Zoltán polgármester: 18 óra 10 perckor az ülést bezárom.

Kmf.

Antalné Zabányi Júlia
jegyző

Grúber Zoltán
polgármester

