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

Jegyzőkönyv
Kec ské d Kö z s é g Önko rmrín y zatának Képv i s e l ő - te stiil ete
2014. március 03.-án 17 őra 30 perctől
megtartott rendkívüli üléséről

Helye

:

Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
2852. Kecskéd' Vasút u. 105.

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Gruber Zoltán po l gármester
Hartman József alpolgármester
Eck Ferenc Zsolt képviselő
Eck Márton képviselő
Wittmann Csaba képviselő
Tomayer Béla képviselő

Nincs jelen:
Csapucha Tamás képviselő
Grúber Zoltán polgármester: Megnyitja az ülést, köszonti a megjelent képviselő-testületi tagokat,
Antalné Zabányi Jtilia jegyzőt' valamint Suhai Judit igazgatási előadót, akit egyben felkért a

jegyzőkönyv vezetésére.
Megállapítja, hogy a megjelent képviselők száma
jelzeÍt. A képviselő_testtileti ülés határozatképes.

hat fo, Csapucha Tamás képviselő

A mai

távolmaradást
rendkívüli ülést e-mailben hívtam össze

fontossága és az idó rövidsége miatt.

Javasolt napirend: Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesáési
tiímogatása c. páIyázatban való részvétel( Fejlesztési célról döntés)
Aki elfogadja a javaslatot, kérem kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő hat fő képviselő. Hat
igen szavazattal. ellenvélemény és tartózkodás nélkül a képviselő-testület a következő döntést hozta'
2512014. ( III.3.)

KT. számú határozat

Kecskéd Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete azalábbi napirendi pontot elfogadta:
1. Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatása c.
pályénatban való részvétel( Fejlesáési célról döntés)
Hataridő: azonnal
Felelős: Gruber Zoltánpolgármester
1.

napirend: Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok
pá|y ázatban

fejlesztési támogatása c.

való részvétel(Fej lesztési célról d öntés)

A mai napirend szóbeli előterjesaés lesz. Megjelent a
l0l20l4'(fi.Ig.) BM. rendelet az adósságkonszolidációban résÍnem vett települési önkormányzatok
támogatásárő|' 2014. március 6. a pá|yázat benyújtási határideje. A kétezer és háromezer fo közötti
Grúber Zoltán polgármester:

2

településeken

44 millió forintot tud elnyerni a képviselő-testiilet. Vízrendezésre, út felújításra'

karbantartásra, járdaépítésrehasználjuk fel az előzetes felmérésekszerint, amit a képviselők körében
végeáem. Táblázatba rendeztük az űtfeli|ításra a bekért és benyújtott árajánlatokat. Javaslom, hogy a
legnagyobb összegii árajánlatot hagyjuk ki. Szívem szerint az Összekötő út és Kossuth utca, valamint
gondolkodjunk.
a Vasút utca páros oldala és a Fő utca páratlan oldalának járda építésében
Eck Ferenc Zsolt képviselő: Két variációt adott az egyik cég, de mi nem kérttik, igaz?
Hartman József alpolgármester: Igen. Sehol nem kértük, hogy a kapubehajtókkal foglalkozzanak.

Grúber Zoltán polgármester: Igénylőlapot kell beadnunk a Belügyminisáériumba' ide a célt kell

megjelölni és részletezni.
Megjelent, hogy először a kétezer fo alatti településeket kompenzálják, és ha marad pénz' akkor a
kétezet fo ftjlöttieket. Nem kell kapkodnunk az engedélyes tervekkel' A l2 milliárd forint szerintem el
fog fogyni akétezer fő alattitelepüléseken. A BelügyminisÍérium által adott összeghez négy év alatt
jutnak hozzá az önkormányzatok. De ez csak egy újságcikkből derül ki, a jogszabályban ez nincs
benne.

Eck Ferenc Zsolt képviselő: A Kossuth utcatervezésére van betervezve költségünk?
Grúber Zoltán polgármester: Igen.
Tomaver Béla kénviselő: A Colas Ut Kft. aján|atában az osszekötő út és a két járdára adott ajánlata
fedezi a 44 millió ft-ot.
Eck Márton kénviselő: A Kossuth utcát mindenképen fel kell újítani.Évek óta ígérgetjük az ott
1akóknak.

Grúber Zoltán polgármester: Az Összekötő út sokkal nagyobb terhet visz, a Kossuth utca, ahol még
el lehet közlekedni, de az Összekötő úton nagyon nagy forgalom van. A Fellner utcai lakók nem
véletlenül kértékaz egyirányúsírást.
Eck Ferenc Zsolt képviselő: Tettünk be a kciltségvetésünkbe pályázati önerőt, használjuk fel. Teryük
be a két utat. A járdán mind a két útszakaszon lehet közlekedni. Az_ említett négy év alatt
megva1ósítható.

Eck Ferenc Zsolt képvisel.ő: En azt javaslom, hogy a Vértes Ut a24. 868.240,-ft-tos ajánlatéNa| az
ö*'e'.ötő út* és a Colas Útzrt.24.699.8l1,_ft_tos ajánlatával a Kossuth űtrapá|yánzunk. oneroből
biztosítani..
a fennmaradó részt az önkormányzattudja
Tomaver Béla képviselő: Összekötő út és a két járda felújításmegvalósítását javaslom,

de el tudom

fogadni, hogy a két utca legyen

Grúber Zoltán polgármester: Van-e további javaslat? Két javaslat van.
Határozati javaslat: Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. résá vesz az Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési

2.
3.
4.

támogatása c. pályázaton és
a Kossuth utca és Összekötő út útfelújítáSáraés a kapcsolódó

vízebezetés támogatására

nyujt be pályázatot.
a pályázati támogatás feletti részt az Önkormányzat a költségvetéséből biaosítja
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására

Aki elfogadja a javaslatot, kérem kézfelemeléssel jelezze. SzavazoÍt a jelenlévő hat fo képviselő. Hat
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a képviselő-testület a következő döntést hozta.
26 12014. ( |II.3.|

KT . számű határ ozat

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő+esttilete úgy dontott, hogy
l. résÍvesz az Adósságkonszolidációban résÍnem vett önkormányzatok fejlesztési
támogatása c. páIyázaton és
2. a Kossuth utca és Összekotő út útfelújÍtásáraés a kapcsolódó víze|vezetés támogatására

3.

4'

nyujt be pá|yázatot.
a pályázati támogatás feletti részt az Önkormányzat a költségvetéséből biztosítja
fe|hatalmazza a polgármestert a páúyázat benyujtására

Határidő: 2014. március 6.
Felelős: Grúber Zoltán pol gármester

Hartman József alpolgármester: A járdaépítéstbeterveáük. Ettől fi'iggővé tesszük' vagy nem?
Grúber Zo|tán nolgármester: miírcius 24-igleszdöntés aBMpá|yánatban. A járdával mindenképen
foglalkozzunk, mert an' sajétt erőből befejezzük. Egységes felmérést kell készíttetnia Fazekas
Gyu lával, m indenki e gyformát kapj on az ár ajánlatr a.
Tomaver Béla képviselő: Énis javaslom.

Az ülést 19 órakor bezárom.

Kmf.

e*{r,M,vltaa

