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Hartman József alpolgárme ster
Csapucha Tamás képviselő
Eck Ferenc ZsoIt képviselő
Eck Márton képviselő
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Nincs jelen:
Wittmann Csaba képviselő
Meghívottak : Molnár Ferenc Művelődé si ház

v

ezetője

Grúber Zoltán polgármester: Megnyitja az ülést, köszönti

a

megjelent
képviselő-testületi tagokat, Antalné Zabányi Júlia jegyzőt, valamint Suhai Judit
igazgatási előadót' akit egyben felkért a jegyzőkönyv vezetésére.
Megállapítja, hogy a megjelent képviselők száma hat fő, Wittmann Csaba
képviselő távolmaradást jelzett. A képviselő-testületi ülés határozatképes.

1.

napirend:

Napirendek elfogadása

A

napirendi pontokat tartalmaző meghívót mindenki előzetesen írásban
megkapta, aki elfogadja a napirendí javaslatot azzaI a módosítással , hogy
először a 2013. évi Közművelődési feladatelláftásről tájékoilatőt tárgyaljr'k ,
kérem, kézfelemeléssel je\ezze. SzavazoIt a jelenlévő hat fő képviselő. Hat igen
szavazatta\', ellenvéleményés tartőzkodás nélkül a képviselő-testület a
következő döntést hozta.
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1. Beszámoló a két ülés között végzett munkákról és a Iejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta eltelt időben
végzett fontosabb munkákról és főbb eseményekről.
2. A 20 13 . évi Közművelődési feladatell átásrőI tájékoú.atő
3. Kecskédi Sport egyesület tájékoztatója működésükről, e\számolás a 2013.
évi önkorm ány zati támo gatás s al
4. Táncegyesület tájékoztatő1a 2013. évi működéséről, elszámolás a 2013.
évi önkorm ány zati támo gatás sal
5. Horgászegyesület 2013. évi működéséről, elszámolás a 2013. évi
önkormán y zati támo gatás s al
6. 2014. évi közbeszeruési terv elfogadása
7. Falunap előkészítése
8. Szennyvízvagyon eszkózáIlomány 2013. évi elszámolása
9. Egyebek
1 0. Kérdés, interp el ác i ó önko rmány zati ü gyb en.
1

Grúber Zo|tán polgármester
Határidő: azomal
Felelős

2.

:

napirend:

A 2013. évi Közművelődési feladatellátásról szóló
tájékoztatő

Grúber Zoltán polgármester: Köszöntöm a napirendhez meghívott Molnár
Ferenc urat a művelődési ház vezetőjét Megkétdezem, hogy az írásbeli
beszámolőhoz Van e kiegészíteni valód?
Molnár Ferenc Művelődési Ház vezető: Nincs.

Eck Ferenc Zsolt képviselő: A helyi újság tartalmával kapcsolatban van
észrevételem, a helyi civil szervezeteknek a felelőssége, hogy tartalmasabb
legyen azqság, több helyi hír legyen benne.

Hartman József alpolgármester: Nem értek egyet azol<kal a gondolatokkal,
hogy a kultúrától elszokott emberek visszataláltak a kulturális éIethez. Eü.
sértőnek érezheti, aki elolvassa. Erre reagáLjáI majd légy szíves. A helyi
rendezvényeken nem kaptatok fizetős megbízásokat, erre is reagáIj légy szíves.
A többihez majd az elszámolásnál szólok hozzá.
Molnár Ferenc Művelődési Ház vezető : Tapasztaljuk ail.,hogy akik távolabb
kerültek a kulturális szolgáItatás igénybevételérőI,azok ifira járnak
rendezvényekre, megnyitókra. olyanokat is sikerült megszólítanunk, akik eddig
egyáLtaLán nem vettek részt a programokon. Azt reméltük, hogy kapunk
megbízásokat, amivel növelhetjük a bevételeinket, ez nem történt meg. . Ilyen

rendezvény például a Lovas Nup, a Táncegyesület 50 éves jubileumi
rendezvénye Amit Eck képviselő ur kérdezetett. Az qságban azt tudjuk leírni'

t
J

amin megjelenünk' sok oldalon írtunk a helyi rendezvényekről. A Kulturális
kerekasáalnak is az a célja, hogy a helyi civil szervezetekkel élőbb kapcsolatot
tartsunk.

Hartman József alpolgármester: Azért is kérdeztem a véleményedet,hogy írd
le nekünk, hogy mit szeretnél, hogy a jövő évben ne kelljen már leírni
vgy anezeket a problémákat.

Molnár Ferenc Művelődési ház vezető: Folyamatban gondolkodom' honnan

indultunk és hova szeretnénk eljutni? Tudtam, hogy milyen helyzetbe jöttem,
mert felmértem a helyzetet. Szeretném, ha egyszer eljutnánk akár a
művelődésben akár a sportban yagy más közösségi tevékenységben' hogy
felmérjük a jelenlegi helyzetet, felállítsunk egy művelődési, sport koncepciót.
A kültéri rendezvényeket fejlesrteni lehetne.
Csapucha Tamás képviselő: Az elmúlt két évben valóban van pozitív
elmozdulás a kulturális életben. Volt szerencsém kiállítás megnyitókon
megjelenni. A lakosságnak nem nagy része vett részt ezeken, de azért van
váItozás, elmozdulás. Amióta a Táncegyesületnek elkészüIt az öreg iskolában a
klubhelyisége, a kiállítások jó helyszínre kerültek. Ehhez mindenképen
gratulálni szeretnék. A megnyitókat jó köriilmények között lehet megtartani.
Az tfisággal kapcsolatban az lewte a javaslatom, hogy a Iapzélrta előtt küldjél emailt a civil szewezetek vezetőinek, hogy írjanak, ha van pro€ram' közölni való.
Problémának látom, hogy januárban az év elején bezárt a Háu két hétre. Erre
nem látok lehetőséget a Megállapodásunkban foglaltak szerint.
Molnár Ferenc Míivelődési Ház vezető: Megkérdeztem a civileket, hogy a
mikor kezdik meg a működésüket az új évben. Mindenki art mondta, hogy a
hónap második felében.
Mivel nem volt büfénk sem, ezért polgármester úrral szőban közöltem, hogy
bezárok két hétre. Későn tudtam ffieg, hogy a táncegyesület ifiúsági csoportja
szeretne próbálni, de erre akkor már nem volt lehetőség.
Grúber Zoltán polgármester: Valóban a Feri szóban jelezte, hogy két hétre
bezár, nem lesz büfe és nem fordul ott meg senki. Tudomásul vettem, le

egyeztette

a civil

szervezetek vezetőivel'

nem gondoltam, hogy

a
jutott.
De
tanulságos helyzetvolt.
Megállapodásban más van, ez eszembe Sem
Mit értesz azon) hogy megtapasztaLtad avárakozás igényeit?
Molnár Ferenc Művelődési Ház vezető: Erre a kérdésreváIaszt adok a
későbbiekben. A fiatalok, részérő|,idősebbek részérőI merülnek fel igények,
tovább tartunk nyitva, a kiáIítások így lettek létrehozva, a Magyar Kultúra
Napja, Erzsébet'-Katalin bál. stb.
Grűber Zoltán polgármester: AzIFI-tér Klubnak csak helyet biztosítasz vagy
szew ezeÍt programok is vannak?
Molnár Ferenc Míivelődési lláztgze]!ő: Rendszeresen megjelennek, de mivel
nem csak télen jönnek, hanem már tavasszal és ősszel is, vannak programok is,
ir ány ított v itad é lutáno k, veté lke dők' zene haLIgatás .
Grúber Zoltán polgármester: Mit értesz azon) hogy más utat kívánunk
bejárni?

4

Molnár Ferenc Művelődési Ház vezető: Más-más úton halad mindenki, de
célunk közös.

Antalné Zabányi Júlia ieeYző:

AZ

a

IFI-tér klub milyen korosáályt foglal

magába?

Molnár Ferenc Művelődési Ház vezető: 13-19 évesek, középiskolás

korosáály, a többség most esik át a felnőtté válás folyamatán.
Grúber Zoltán polgármester: A Feri a kultúra szolgálatán belül megpróbálja a
helyi igényeket kielégíteni.Pozitívumnak tartom, hogy erőteljesen törekszel
arra, hogy minden korosztály és csoport igényétmegpróbálod kielégíteni. Szép
gondolatnak tartom abeszámolódban megfogalmazott elképzeléseidet. Öruttint
anlnak, ha máshonnan is jönnek ide látogatók és megismerik a településünket.
Hartman József alpolgármester: Költséghatékonyság érdekébena fritést
páIyázati fonásból civil szervezeteknek érdemes lenne megpáIyázni.
A diákmunkában több lehetőséget látok. Az önkormányzati honlapunk nem
naprakész, éves elmaradások vannak, lehet, hogy ezeket a diákokat érdemes
lenne értelmesebb, hasznosabb munkára fogni.

Molnár Ferenc Művelődési ház vezető: A tavalyi óvben nem kértünk, de
kaptunk egyik hétről a másik hétre öt diákmunkást. Először az ővodában

takarítottak a meszelés után., ezután a könyvtárat forgattunk át, portalanítottuk,
régi köteteteket kerestünk meg. Ezeken kívül fogadtunk rr1ég két helyi fiatalt
közösségi tevékenységgyakotlására, önkéntes munkásként. Ebben aZ évben
négy középiskolávaI kötöttünk anyári időszakra együttműködési megállapodást,
kilenc fot fogunk fogadni önkéntes munkára. A honlap szerkesáéshez
szakember kell.
Szeretném megköszönni a polgármesteri hivatal minden dolgozójának
különösen jegyző asszonynak art az együttműködést' amivel napi szinten segítik
a képviselő-testület tagjaink a segítő észrevételeket.
a munkámat, és köszönöm
Grúber Zoltán polgármester: Aki elfogadja a szöveges beszámolót, kérem
kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő hat fő képviselő. Hat igen
szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a képviselő-testület elfogadta a
tét1ékoztatőt.
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Hatátidő:. azonnal
Felelős : Gruber ZoItán polgármester

Grúber Zoltán polgármester: Megkérdezem jegyző asszonyt a benyújtott
szám\áI<kal minden rendben Van-e'

benffi tásra kerültek?

Antalné Zabánvi Júlia ieeyző: Igen.
Grúber Zoltán polgármester: Köszönöm.
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Molnár Ferenc Művelődési Ház vezető: Az én vállalkozásom éves szinten

egymillió-hétszázezer forintot tesz bele a működésbe. Egy fillért sem viszek ki a
falubó1.
3.

napirend:

Beszámoló a két ülés közöttvégzett munkákról és a lejárt
határÍdej íi határozatok végrehajtásárólo valamint az előző
ülés óta eltelt időben végzett fontosabb munkákról és főbb
eseményekről.

Grúber Zoltán polgármester

Utolsó tervszerinti ülésünk 2014. február I2-énvolt.

Február:

Yizes árkok állapotának és szükség melegedőhelyek el\enőrzése történt
Teg a KEM Katasztrőfavédelem részérőI egy helyszínibejárás folyán.
18. EDV Zrt. önkormányzatitájékoztatót tartott a vegyes tulajdonú víziközművek átadásával kapc sol atb an
18. Műszaki Bizottsági ülés volt, aktuális műszaki feladatok és MűvelődésiHáz
Kék-szalon felújítása volt a napirend.
2I. AHorgásztanyánmegtartottuk a képviselő-testületi összejövetelünket, ami
nagyon jó hangulatban telt.
24. Kulturális Bizottsági ülést tartottunk, atémét1aa Falunap megrendezése volt.
25-26-27-én ú és járdabej árásttartottunk anégy kivitelezővel.
28. Kocson voltam a Vértes-Gerecse páIyázatokkal kapcsolatos tájékoilatőján.
17 .

Március:
01. Nyugdíja Klub farsangi összejövetele volt.
02. old Timer Aero Klub évzárőKózgyulésén vettem résrtKörnyén.
02. Óvodai Farsang került megrende zésre
03. Rendkívüli Képviselő-testületi ülést tartottunk a BM páIyázatmiatt.

Idén nem nyertünk.
07 . Az önkormán y zati intézmények nő do

1
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v
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Nemzetközi Nőnap alkalmából.
10. Jobbik Magyarországé.rt Mozgalom váIasúási lakossági fórumot tartott,
melyen résztvettem. Úgy döntöttem, hogy elmegyek Ái.'d"'' ilyen
rendenrényre, ami a településünkön lesz.
1 1. Gyermekvédelmi Tanácskozás volt.
12. Czunyiné dr. Bertalan Judit Kormánymegbízott asszony volt a vendégünk.
A BM páIyánattalkapcsolatban kértem tőle segítséget.
14. Nemzeti ünnepünk alkalmából kcizségi ünnepséget rendeáünk.
17. Az oroszlányi TankerüIetvezetője Farkasné Bíró Mónikával tartottunk

a

megbeszélést.
19. A Riasztás 200I. Kft, riasztórendszerekkel foglalkozik. Megbeszélést
folytatunk a riasilőrendszer kialakításáról.

20. Környe-bányán az erdei iskolában voltunk tapasztalatcserén, azlf1űsági
Szálláshely üzemeltetést néaük meg Csapucha Tamás unal,Kecskéd
Közs é gért Alapítv ány Kuratóriumának e l nökéve 1.
A Sportöltöző ünnepélyes éttadásárakerült sor. Az ünnepségen jelen volt
Czunyiné dr. B ertalan Judit kormánym e gbízott, ot szággyúlésiképvi selő,
Popovics György Megyei Közgyíálés elnöke és KhénerLászlő a KEM
Labdarúgó Szövets ég igazgatőja.
2I. A Kecskédi Néptánc Egyesület KözgyúIésén vettem részt.
22. SportpáIya oltóző felújításban közreműködőknek az egyesület vezetősége
ünnepélyes átadással' vendéglátással köszönte meg a munkájukat.
2 4 . KuIturál i s B izottsági ü1 é s határ ozatképtel ens é g mi att elmaradt.
26.PénzúgyiBizottsági ülés e\őzte meg a Képviselő_testületi ülést.

A Művelődési Házban

a

Kék-szalon burkolása befejeződött.

A

Polgárőrség megalakítására meghirdetett felhívásra hárman jelentkeáek,
ketten Kec skédr őI, a harmadik személy oroszlányból. Kij elenthetj ük, ho gy
sajnos sikertelen volt a kezdeményezés.
Van-e valakinek kérdése?

Csapucha Tamás képviselő :
l

ehe tő

A

s é gr

őI táj éko ztattak?

A

Vértes-Gerecse ülésénmilyen páIyázati

kamera rendszerrel kapcsolatban a mai ülés Egyebek napirendi pontjában
tárgyaljuk ffieg, keressünk meg másik két-három vállalkozőt.

Grúber Zoltán polgármester: Tájékoztatja képviselő-t. tagokat a vÉRcsp

me gbe szé| é s en

elhangzottakról.

Kérem, hogy aki a két ülés közötti beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze. Szavazott a jelenlévő hat fő képviselő. Hat igen szavazatta|
ellenvéleményés tarÍőzkodás nélkül a képviselő-testület elfogadta abeszámolőt.
2912014. (III.26.\

KT. számű határozat

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti
fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határideju

határozatokvégrehqtásárőIszőlőtájékoúatótelfogadta.
Határidő: azortnaI
F elelős : Gruber Zoltán polgármester

4. napirend:

t tájékoztatőja m ű köd és ü krőlo
elszámolás a 2013. évi önkormányzati támogatással.
Kecs kéd i

S
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E gyes üle

Csapucha Tamás képviselő: Javaslom, hogy tartsunk egy olvasási szünetet,

mert a Sportegyesület vezetóje azúIéselőtt adta le az anyagot.
Grúber Zoltán polgármester: Folytatjuk 19 óra 30 perckor.
Sikerült az anyagot áttanulmányozn|? Megkérdezem az előterjesztőt, kívánja-e
kiegészíteni az anyagot olyannal, ami nem szerepel benne?
Eck Ferenc Zsolt Sportegvesület elnöke: Nagyon sikeres évet zártunk.
Beérnek az etőfeszítéseink. Az önkormányzat hathatós támogatásával sikerült a
sportöltöző felújítását elkezdenünk. Köszönöm
az egyesületünknek nyújtott
segítséget.Ennyit szerettem volna csak mondani.
Hartman József alpolgármester:
labdarugó szakosztáIy aZ egyetlen
szakosztály, amivel működik az egyesület. Gratulálok az elért eredményekhez.

A

Nagyon kevés pénzbőI működik az önkormányzat' nem biztos, hogy ilyen
magasan kellene teljesíteni, de nem biztos, hogy meg tudjuk hrtani a
finanszírozási képességünket. Egy ilyen települési sportkörnek a fe\adata a
tömegsport lenne, alig Van má,r talán egy kecskédi lakos taga a felnőtt
csapatnak. Kompromisszumos megoldást kellene kötnünk ez miatt. Nem látom
ésszerűnek, hogy nem egyforma cipővásárlási kedvezményt kapjanak a
játékosok. Van aki 2000-3000 ft-os cipővásárlási kedvezményt kap, mások
pedig I7 ezet forintosat, fle legyenek ilyen eltérő számlák, mert aZ
diszkrimináciő, ha valaki ezeket a számIákat megnézi, negatívumként fogsa ezt
értékelni.A sportöltöző felúj ítását Fazekas Gyula barátunk nagyon rövid idő
alatt megálmodta, amit sokan kritikával illettek, sok idegen látogató viszont
nagyon pozitivnak értékelte.Továbbra is kevés az öItöző, az idegenek továbbra
is az iskolába jámak át, nem klub szobában kellett volna gondolkodni, hanem
öltözőben. Magam részérőI szeretnék gratulálni az elért eredményekhez a

sportépület felújításávalkapcsolatban. Kérem, hogy a testület is nyilvánítsa ki a
köszönetét,határozattal azoL<nak' akik rengeteg társadalmi munkát végezve érték
eI ezt az eredményt. Ismerjük el a munkát.
Tomayer Béla képviselő:Ez akecskédi csapat nagyon szépen össze van rakva.
AzzaI maximálisan egyetér1ek, hogy vonjuk be jobban a kecskédieket. É.'
továbbra is azt szeretném, ha továbbra is ilyen energiával dolgoznának az
sportöltözővel kapcsolatban szeretném elismerésemet
eredményekért.
kifojezni' nagyon szép lett az épilet nagyon jól szervezett volt a munka.
Gratulá1ok.
Csapucha Tamás képviselő: Bebizonyítottátok, hogy a faluban egy jó célért
továbbra is összetudnak fogni az emberek. En is negatívumként élem ffiog' hogy
tényl e g kevé s kec skédi fiatal sportol, ezen v á|toztatni keII.
Eck Ferenc Zsolt Sportegesület vezetőie: Köszönöm az elismerő szavakat.
Tényleg olyan nagy összefogás volt a vállalkozők és mások részéróI, hogy az
példaértékű.Ezért is tartottuk fontosnak, hogy megköszönjük a váLlalkozóknak,
az itt dolgozóknak a végzett munkát. Az oItöző kérdéstsajnos továbbra sem

A

I
sikerült megoldani, de ez csak logisztikai kérdésvolt a hétvégén.Az volt a
probléma, hogy csak felújítást engedélyeztek, bővítést nem. Arra sajnos nem
volt lehetőség. A klub átalakítását fontosnak tartom, hogy le lehessen ülni 40-60
főnek. A magas tető, a terasz jó lesz a falu rendezvényein is, hasznos lesz.
Kecskédiek sportolása: sok éves munka lesz, mire ez a gyümölcs megérik. Ifivel
már elindult a kecskédiek arányának a növekedése. A kisebbeknél 100oÁ-os a
kecskédiek aránya.
Grúber Zoltán polgármester: Van-e még kérdés,észrevétel,javaslat? Nincs.
Lezárom avitát. Néhány gondolatot szeretnék még én is hozzéúerni.Örvendetes
dolog, hogy aZ önkormányzat kiadásai csökkenek azzal, hogy társadalmi
támogatást kaptok. A csapatok nagyon jó helyezéseket értek eI. Linczmayer
LászIő \ett az év edzője. Örvendetesek az elért eredmények.
A spotegyesület rendben tarja a területet. A páIyázati pénzeket nagyon jótr
használtátok ki. A kilátogatők számára nagyon jó szőrakozási lehetőséget
biztosítattok. Azt jó volt látni, hogy az embetek egy jó cél érdekében még
mindig összefognak. Kecskéden nagy hagyományai vannak a társadalml
munkának. Nagyon sokat számít az, hogy az egyesüIet vezetése, hogyan áIl
hozzá a dolgokhoz. Gratulálok az elért eredményekhez' mindig a csúcsra keltr
törekedni, artkívénom,hogy sikerüljön ezeket az eredményeket megtartani.
Aki elfogadja, kérem, kézfelemelésseljelezze. Szavazott- a jelenlévő hat fő
képviselő. Hat igen szavazattal, ellenvéleményés tartőzkodás nélktil a
képvi selő-te stület elfogadta a működé sről szőIő tájékoztatőt.
301201,4. ( III.26.\

Kt. számű határozat

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kecskédi Sport
Egyesület 2013. évi működéséről szőIő tájékoilatóját elfogadja
Határidő azonnal
Felelős

:

Grúber ZoItán polgármester

Grúber Zoltán polgármester

:

Akkor nézzúkaPénzúgyielszámolást.

Csapucha Tamás Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta' Volt két darab buszköltség számIa, 55.880,- forintról bizonylat

hiányzik, valamint a szivattyu számla átutalási bizonylata 209.500,-ft és 1600,ft-os postaköltség számlája, ezeket abizonylatokat öt napon belül pótolnia kell.
A cipővásárlás témogatását egységesíteni kellene. Két büntetés is szerepelt a
költségekben' egy szurkolói rendbontás miatt illetve piros lapok miatt. Kértük,
hogy ezt ajövőben hárítsák át, a snlrkolóra illetve a játékosra. Javaslom, hogy
fogadjuk eI a pénzügyi elszámolást' de az elnök ur ezeket a bizonylatokat öt
napon belril pótolja.
Grúber Zoltán polgármester: fogadjuk eI az elszámolást, de ha nem teljesül, a
jegyző a következő ülésen jeIezze. A cipővásárlást meg kell oldani, a büntetés -

9

a szurkoló vonatkozásábanjogosnak tartom az athárítást' de a játékos esetében
nem tartom jónak, szívbőI jéiszanak, előfordulhat ilyen eset.
Vezetőségi ülésen mindenképen térjetek erre ki.
Aki elfogadja a kiegészítésekkelaz elszámolást kérem, kézfelemeléssel jeIezze.
Szavazott a jelenlévő hat fó képviselő. Hat igen szavazattal, ellenszavazat és
tartőzkodás nélkül a képviselő-testület a kiegészítésekkelelfogadta a pénz;jgyi
e1számo1ást.

3l l 201' 4.(ÍlI.2 6.)

Kt. számű határ ozat

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kecskédi Sport
Egyesület 2013. évi önkormányzati támogatással kapcsolatos elszámolását
elfogadja azzaL a kitétellel' hogy a hiányző 4 db bizonylatot pótolja 5 napon
belül.
Határidő: azonnal
Felelős: Gruber Zoltán polgármester

Grúber Zoltán polgármester: Alpolgármester úr javaslatára a következő
határozati javaslatot teszem: Kecskéd Község Önkormányzat Képviselőtestülete köszönetét és elismerésétfejezi ki a sportöltöző felújításához

kapcsolódőan a kecskédi sportkör elnökségének a munkálatokat összefogó és
valamint köszönetét és elismerésétfejezi ki
lebonyolító tevékenységéért,
mindazoknak akik önkéntes munkávalvettek részt a sportöltöző felűjításában.
Aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő hat fő képviselő"
Hat igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a következőhatározatot
hozta a képviselő-testület.
32 l

201 4.(|II.2 6.)

KT . számű határ ozat

Ke c ské d Közsé g Önkormány zat Képvisel ő -te stül ete

o

o

köszönetét és elismerésétfejezi ki a sportöltöző felűjításéhoz
kapcsolódóan a kecskédi sportkör elnökségének a munkálatokat
összefogó és lebonyolító tevékenységéért,valamint
köszönetét és elismerésétfejezi ki mindazoknak akik önkéntes munkával
vettek részt a sportöltöző felujításában

Határ\dő: azonnal
Felelős : Gruber Zoltán polgármester

Hartman József alpolgármester javasolja
kifiiggesztve.

*ég, hogy

Házirend legyen

t0

5. napirend:

Táncegyesület tájékoztatőja a 20t3. évi működéséről,
elszámolás a 2013. évi önkormányzati támogatással

Grúber Zoltán polgármester: Időben elkészítette,és eljuttatta a képviselőtestület részérea tájékoztatőt.. Ki kívánja e egészíteniaz előterjesztő ?
Eck Márton Néptánc Eevesület Elnöke: Nem
Eck Ferenc képviselő: Nagyon fontos az a hagyományörző munka, amit az
egyesület végez. Javaslom az elnök úmak, hogy mind formát1ában, mind
tartalmáb an

r

é szlete

s

ebb

be

s

zám

o

1

ót nyúj ts on

b

e.

Tomaver Béla képviselő: Tavaly nagyon komoly és nagy ünnepség volt aZ
egyesület 50 éves jubileumi rendezvénye, komoly szervező munkát igényelt,
amihez gratulálok. Látom, hogy jól működnek, további sikereket kívánok.
Hartman József alpolgármester: Egyetértek, a tájékoztató formai hiányosságai

ellenére, nagyon színvonalas és fontos munkát végeztek,joggal lehettek büszkék
atavalyi eseményre. Nem történt meg a Lehmeniek visszahívása , lehet, hogy ez
a kapcsolat végétjelenti. Annak is örülök, hogy kecskédi jelIegzetes táncokat
oktatnak itt helyben kecskédi oktatókkal. Sok fiatal résú"yesza tevékenységben.
Visszatérnek a korábbi tagok. Javaslom, hogy határozat fortnájában adjunk

elismerésünknek. A táncegyesüIet megcsinálta az öreg iskola
felujítását, amihez gratulálok. Tegyünk oda olyan tároIő helyiségeket, amiben
tudunk tartani olyan tárgyakat' amiket még nem kell kidobni. Elismerésemet
fejezem ki az egyesületnek.
Grúber Zoltán polgármester: A beszámoló tömören fogalmazza meg a végzett
tevékenységétaz egyesületnek. Örömmel mondhatjuk eI art, hogy ezt a nagyon
komoly feladatot nagyon lelkesen és nagyon jó színvonalon látja el. Sok új tag
yan a csoportokban. Jó érzésvolt látni a ftatal hölgyek részérőI, hogy milyen
Ielkesen végzik ezeknek a csoportoknak a muvészeti tevékenységót. Jó
színvonalon végzi a tevékenységét.Megfelelően végzt , öregbíti a település jó
hírét.Kultúrkincs amit megőrinek az archiváIással. Nagyon büszke voltam,
hogy az egyesüIet vezetése így össze tudta fogni az embereket, a két napos
rendezvényen' egy nagyon szép helyi összefogásnak voltunk a tanúi.
A Néptánc egyesület adta magát a páIyázatokhoz, amiket épület feIujításához
kapott az egyesület. A szakmai beszámolót lezárom, aki elfogadja,
kézfelemeléssel je\ezze. Szavazott a jelenlévő hat fő képviselő. Hat igen
szavazattal, ellenvélemény és tartőzkodás nélkül a képviselő-testület a

hangot

az

köv etke ző határ

o

zatot ho zta.
3312014. (IlI.26.\

I{I. számű határozat

Kecskéd Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete a Kecskédi Néptánc
Egyesület 2013. évi működéséről szóló tájékoúatóját elfogadja
Határidő: azonnaI
Felelős : Grúber Zo\tán polgármester
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A

pénnigyi eIszámolást a pénnigyi bizottság
megtárgyalta. Felkérem Csapucha Tamás elnoköt, ismertesse a bizottság

Grúber Zoltán polgármester:
álláspontját.

Csapucha Tamás pénzügvi bizottsági elnök: Köszönöm' hogy határidőben
leadta az elnök ur az elszámolást, nagyon jőI árlárhatő az eLszámolás, csak nem
írták rá a számlákra, hogy az önkormányzati támogatás terhére elszámolva.
Összességébenelfogadásra javasolj a a bizottság, azzal, hogy a hiányosságot öt

napon belülpótolják.

Eck Ferenc Zsolt képviselő: Ú3

kore ográfiákat kell betanulni,
kerülnek' a felszabaduló fonásokat erre fordítsátok.

ezek pénzbe

Grúber Zoltán polgármester: Aki elfogadja az elszámolást azzal

a

kiegészítésekkel,hogy a felhasználás jogcíméta szám\áWa utólag vezessék fel
kérem, kézfelemeléssel je\ezze. Szavazott a jelenlévó hat fo képviselő. Hat igen

szavazattal, ellenszavazat

kie gé szítéss e 1 e

1

fo g

és tartőzkodás nélkül a

adta a p énzúgyi
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képviselő-testület a

ást.

Kt. számű határ ozat

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kecskédi Ténc
Egyesület 2013. évi önkormányzati támogatással kapcsolatos elszámolását
elfogadja azzal a kitétellel, hogy a felhasmálás jogcímét 5 napon belül veZeSSe
fel a számláWa.
Határidő: azonnal
Felelős : Grúber ZoItán polgármester
: Még egy határozati javaslatot teszek: Kecskéd
ormány zatának Képviselő-te stülete elismeré sét és köszoneté t fej ezi
község
ki a hosszú éveken keresztül végzett hagyományőrző tevékenységértvalamint a
Néptánc Egyesület 50 éves évfordulój ánvégzett szervező munkáért.

Aki

ezzeI egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő hat fő
képviselő. Ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testület elfogadta a

javaslatot.

3512014. ( IIL26.\

I{I. számű határozat

Kecskéd község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismerésétés
köszönetét fejezi ki a hosszú éveken keresztül végzett hagyományőrző
tevékenységértvalamint a Néptánc Egyesület 50 éves évfordulóján végzett
szervező munkáért.
Határidő: azonnal
F elelős : Gruber Zoltán polgárme ster

I2

6. napirend:

Horgászegyesület beszámolőja a 2013. évi
tevékenységéről'elszámolás a 2013. évi önkormányzati
támogatással

Grúber Zoltán polgármester : Kíván-e az előterjesztő kiegészítésttenni?
Tomaver Béla Horgászegvesíilet elnöke: Nem, inkább a kérdésekre

válaszolok.

Grúber Zoltán polgármester: Szakmai beszámolóval kapcsolatban

kérdés,észrevétel?

Van-e

a Horgászegyesület
munkáját. Példaértékua lebonyolítás, bizottsági elnökök beszámolói, tőgazda
beszámolói. Összetartó, baráti társaság, vonzzák a tagságot, beleviszik a
munkába a csatlako zőkat. Gratulálok.
Tomayer Béla Horgászegyesület elnöke: A partvédelem illetve a sétány
kialakítása folyamatos. A foldmunka elkészült, a kőterítés megy folyamatosan.
Kérni fogjuk hamarosan apénil. a munkákra.
Grúber Zoltán polgármester: Példaértékűaz a szakmai munka és az a
gazdálkodás, amit a Horgászegyesület végez. Mintaszerúen gazdálkodik, jól
sáfiírkodik az önkormányzattulajdonával, mindenpáIyázatot megragad, fejleszti
a közösségi énékeket,Jól gazdáIkodik a rá bízott vagyonnal. Településünknek
nagy megtisáeltetés és nagy megbecsülés, hogy a megyei egyesület itt tartja a
rendezvényeit.Ez is egyfajta elismerés. Színvonalas versenyeket rendeznek. Ez
Hartman József alpolgármester: Nagyra becsülöm

maximális elismerése az elnökségnek,

a

vezetésnek. Köszönjük

Horgászegyesület tevékenységétés jó munkát kívánunk a továbbiakra is.

a

Aki

elfogadja a beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a
jelenlévő hét fő képviselő. Hat igen szavazatta|, ellenszavazat és tartőzkodás
nélkül a képviselő-testület elfogadta a beszámolót.
3612014. (III.26.\

KT. számű határozat

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kecskédi Horgász
Egyesület 2013. évi működéséről szőIő tájékoztatóját elfogadja

Határidő: azonnal
Felelős : Gruber Zoltán polgármester

Csapucha Tamás Pénzügvi Bizottság elnöke: Pénzügyi Bizottság

megtárgyalta, a benyújtott egy számlát nem tudta elfogadni eú. je\eztem az elnök
úrnak, aki azt mondta, hogy ezt a számlát visszavonja, és új számlákathoz. Amit
hozott azt elfogadásra javasoljuk, azzaI
kiegészítéssel,hogy szóban
visszavonta az írásbeli beszámoló effe vonatkozó részét,rávezeti aZ
elszámol ásra, ho gy m i l ye n Íámo gatásra vonatk o zik.

a
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Eck Ferenc Zsolt képviselő:

Horgászegyesületnek évente nem működésre,
hanem fejlesztésre adjuk a támogatást, a működésre páIyázatokat nyújtanak be,
az összes páIyázatí lehetőséggel élnek.
Grúber Zoltán polgármester: Aki elfogadja az eIszámolást kézfelemeléssel
jelezze. Szavazott a jelenlévő hat fő képviselő, ellenszavazat és tartózkodás
né lkül el fo gadta a Hor gászegye sület p énzigyi el számo l ás át.
3712014. ( III.26. )

KT. számű határozat

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kecskédi Horgász
Egyesület 2013. évi önkormányzati támogatással kapcsolatos elszámolását
elfogadja.

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

2014. évi Közbeszerzési terv elfogadása

Grúber Zoltán polgármester

:

észrevétel?

Van-e az előterjesáéssel kapcsolatban kérdés,

Eck Ferenc Zsolt képviselő: Fogadjuk el. aztjavaslom
Grúber Zoltán polgármester: Aki elfogadja az előterjesáést, kérem, hogy
kézfelemelésseljeIezze. Szavazott a jelenlévő hat fő képviselő. Hat igen

szavazattal, ellenvélemény és tartőzkodás nélkül a képviselő-testület elfogadta a
határozatot.
38/2014. ( III.26.\

KT. számű határozat

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kecskéd
Község Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervét a mellékletnek
megfelelően.

Határido: azonnaI
Felelős : Gruber ZoItán polgármester
8. napirend:

Falunap előkészítése

Eck Márton Kulturális Bizottsáe elnöi(e: Megbeszéltük a program okat az
e1'őző

kulturális bizottsági ülésen.

Grúber Zoltán polgármester: Zenés ébresztő, babgulyás. Zsíros kenyér,
virgonckodó, csúszda. Lesz kulturális műsor. Büfet a kultixház fogia

biztosítani, focimeccs le sz.
Úgy gondolom, hogy a Képviselő-testület elégedett lehet az e\őkészületekkel,
semmilyen különös és magasabb költséget igénylő program nem lesz a korábbi
évekhez viszonyítva. Az árajánLatok beérkezéseután újból összeül a kulturális
bizottság és kialakítja a v égleges programot.

t4

9. napirend:
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Hartman József alpolgármester: Adjon valaki váIaszt arta) hogy mitől
csökkent a vagyon 2I mIIIiő forinttal. Jöjjenek ide és mondja e| az üzemeltető.
Eck Ferenc Zsolt képviselő: Az csak a Sport utcai bekötések.
Szerintem el fogadható.

Grúber Zoltán polgármester: Van még kérdés?Nincs. Aki egyetért az
előterjesáés határozati javaslatával, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a

jelenlévő hat fo képviselő, hat igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás
nélkül elfogadta az előter1esáést.
3912014. ( III.26.)

KT. számit határozat

Kecskéd kozség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az oroszlányi
mint vagyonkezelő elszámolását Kecskéd község
Szolgáltató Zrt
'
szennyvízeIvezető és kezeIő mű 2013. évi szennyvízxagyon kezelésével
kapcsolatos elszámolását a csatolt mellékletek aIapján, a vagyonkezelői
szerződés 1 1.$-ban foglaltak szerint

Határidő: azonnal
Felelős: Gruber ZoItán polgármester
10.

napirend:

Bgyebek

1. Művelődési Ház bÍiféüzemeltetés.

Grúber Zoltán polgármester: A művelődési ház vezetőjének

levelét
január
I3-atőL Kelemen Zsuzsanna egyéni váIlalkozóval kötött
ismertette 2014.
büfé üzemeltetésre szerződést. A képviselő-testületnek jóváhagyási joga van a
szeruődésünk szerint előzetesen és nem utólag de ezt a döntést most vegyük
tudomásul. Felhívtam az izemeltető figyelmét szerződésünk ezen pontjára.
Szavazott a jelenlévő hat fo képviselő. Öt igen szavazattaI, egy tartőzkodással,
ellenszavazat és tartőzkodás nélkül tudomásul vette a képviselő-testület a büfé
bérlő váltását.
4012014. ( III.26.\

KI.

számű határozat

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési HaZ
üzemeltető bejelentését a büfe bérlő személyének vá|tozására vonatkozóan
tudomásul vette.
Hatétridő: azonnaI
Felelős : Gruber ZoItán polgárme ster
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2. Rendőrnapról tájékoztatás

Grúber Zoltán polgármester: Az oroszlányi rendőrkapitarty levélben
megkereste az önkormányzatot, hogy az április 24-én tartandő Rendőrség
rcpján lehetőséget biztosítanak arra, hogy az önkormányzat az ll\etékességi

teriiletén dolgozó rendőrnek munkája elismerésekéntjutalmat adjon át
Van kérdés, észrevétel?Nincs. Akkor szayazzunk arról, hogy a Rendőrség
Napján az Önkormányzat jutalmazni akarja az illetékességiterületén működő
rendőrt. igen 0' 2 nem,4. tart.
4!/2014. ( III.26.\ Kt. számű határozat

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az áprilís
24-én tartandó Rendőrség napján az önkormányzat jutalmat nem ad át.
Határidő: azonnaL
Felelős : Gruber Zoltán polgármester

3.

Sörpad garnitúra felújítása

Grúber Zoltán polgármester: 20 db garnitura felújítása I25.032,-ft bruttó a

Császár árajánlata szerint. Kérek még árajánlatot ésbízzatokmeg , döntsek,
előir ány zata a tartalék keretbő l van.
A képviselő-testület öt igen. l tartőzkodással a következőhatározatothozta

42l20t4. ( III.26.) Kt. számű határozat

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, megbízza a
polgármestert, hogy a 20 db. sörpad felújítására két árajánlat beszerzése után
adjon megbízást a munka elvégzésére'a áItalános tartalék keret terhére.
Határidő: azonnal
F elelős : Gruber ZoItán polgármester

Csapucha Tamás képviselő: _nézzúkát, és korszerűsítsük az árajénlatok
beszerzésérevonatkozó határozatunkat.

11.napirend:

Kérdésointerpelláció önkormányzatiügyben.

Grúber Zoltá n polgá

o

rm

ester

t

ét1

ékoztatta mé g a

VértesMentőcsoport megalakulásáról

te

stületet

T6

o

Ovodaikazántervezésről
Grúber Zoltán polgármester: l7O
Március 6-án megrendeltem.

o

ezer ft*

Árn

árajénlatot kaptam.

Térfigyelő rendszer

Biztonságtechnika 2000 Kft adott mát qánlatot
Szita Attila árajánlatahétfore jön meg és kérünk egy harmadikat is.
Eck Ferenc Zsolt képviselő: Szükséges a kamerák elhelyezése.
Hartman József alpolgármester: Másfelmillió forint lenne az egy1k
árajánlat szerint. Szerintem egyenlőre három helyre tegyünk, de olyat,
ami később bővíthető legyen.

e Eck Ferenc Zsolt

képviselő: Javaslom, hogy a Lehmenieknek
javasoljunk időpontot, akár már jövőre is.
Sportépület átadás megtörtént. 90 oÁ-os elszámoláS van az MVH-ná1.
Benyújtjuk a végelszámoIást is. Lehet, hogy a következő testületi ülésen kérni
fogunk egy kis pénzt még.

r

Csapucha Tamás képviselő: PTk-val kapcsolatos módosítások miatt az
AIapítvány AlapszabáIyát is módosítani kell. Megkérem polgármester

urat, hogy a jogászunkat kérje fel a módosítások elvégzésére.
Játszőtér: Benyújtottuk a végelszámolást. A következő hónapban megkapjuk a
pénzt, de apályázati összegből igényt tart azAlapítvány még2I7.304,-ft-ra az
előre nem látott kiadások miatt.
Grúber Zoltán polgármester.: Fizessétek vissza a teljes összeget és majd
kérjétekamire még szÍ.ikség van. Ezzel egyetértésvarfl Szavazott a jelenlévő
hat fő képviselő. Hat igen szavazattaI, ellenszavazat és tartőzkodás nélki'il a
következő döntést hozta a képvi selő-te stület :
43/201'4. (

III.26.| KT. száműhatározat

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy miután az
Alapítvány elszámol a 20l3-ban kapott jéltszőtéri páIyázati támogatás
összegével, részükre az előre nem látott kiadások miatt felmerülő 2I7.304,-Ftot az éves költségvetés általános tartalékkerete terhére
Határidő: azowta]
F elelős : Grúber Zoltán polgármester

o

Eck Márton képviselő: ArajánIatunk van a Ruppert JóSkától az Öreg
i

skola kapuj ának megc sináIását a.

Grúber Zoltán polgármester: Kérjünk a következő képviselő-testületi ülésre
három

ár aj

ánlatot,

ré szl ete st.

17

o

Hartman József alpolgármester: Takarékszövetkezet mellett egy
hatalmas gödör van. Ki rendelte meg? Mikor temetik vissza?
Grúber Zoltán polgármester: oSZ Rt. kereste a csatomát.Leaszfaltoila

kivitelező a csatornafedőt. Meg fogiák csinálni.

12.

napirend

Gyógyszertámogatás

Grúber Zoltán polgármester:

A nyílt ülést 22

Zátrt ülést rendelek el.

őra 47 perckorbezárom.

Kmf.

---,{.-t*.^

Antalné Zabányi J{lia

jegyző

|

I

a

]
JELENLETI IV

a

Képviselő-testület 20 1 4. márc:ius

Grúber Zoltán

polgármester

Hartman József

alpolgármester

Csapucha Tamás

képviselő

Eck Ferenc Zsolt

képviselő

Eck Márton

képvise1ő

Tomayer Béla

képviselő

Wittmann Csaba

képviselő

Antalné Zabányi Júlia jegyző
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a KépvÍselő_testület 2014. március

26-án
tartandó ülésére

18

órakor

Helve: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
2852 Kecskéd' Vasút u. 105.

Az ülés napirendi pontiai:

1. Besziímoló a két ülés között végzett munkákról

és a lejért határidejű
határozatok végrehajtás áről, valamint az előző ülés óta eltelt időben végzett
fontosabb munkákról és főbb esernényekről.
Gruber Zoltánpolgármester

Ea:
2.

Kecskédi Sport egyesület tájékoztatőja működésükÍől, elszámolás a 2013.
évi önkorm ány zati támo gatás sal
Eck Ferenc Zsolt KSK. elnök

Ea:
3.

Tráncegyesület tájékoztatőja 2013. évi működéséről, elszámolás
önko rmány zati támo gatással

Ea:
4.

Eck Márton Táncegyesületi elnök

Horgászegyesület 2013.

évi működéséről,

zati támo gatással
Tomayer Béla Horgászegyesületi elnök

önkormány

Ea:

a 2013. évi

elsziímolás

5.

A2013. évi Közművelődési feladatellátásról tájékoztatő.
Ea: Molniír Ferenc Múv.házvezőtő

6.

2014. évi közbeszerzésiterv elfogadása
Ea: Grúber Zoltán polgármester

7.

Falunap előkészítése
Ea: Grúber Zoltán polgiírmester

8.

Szennyvízvagyon eszközállom any 2OI3. évi elszámolása
Ea: Grúber Zoltán polgiármester

a

2Ol3. évi

9.

Egyebek
1 0. Kérdés,interpelláció önkormanyzati

ügyben.

A

napirend fontosságára való tekintettel kérem szíves megjelenését.
kérem jelezze a 478-002 vagy a 478-244 telefonszámon legkésőbb az ülés
Kecskéd, 2074. március

rdásá
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17.

Telefon: 341478-244
E-mail: hivatal@kecsked. hu
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Fax:341578-022

Grube

Pol

Internet: www.kecsked.hu
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