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Kecskéd Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
2852. Kecskéd, Vasút u. 105.
Jegyzőkönyv
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2014. április 22.-én 8 órától
megtartott rendkívüli üléséről
Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
2852. Kecskéd, Vasút u. 105.
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint
Grúber Zoltán polgármester
Hartman József alpolgármester
Eck Ferenc Zsolt képviselő
Tomayer Béla képviselő
Wittmann Csaba képviselő
Nincs jelen:
Csapucha Tamás képviselő
Eck Márton képviselő
Meghívottak: Megjelent meghívottak: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 öt fő, Csapucha Tamás és
Eck Márton képviselők távolmaradást jeleztek. A képviselő-testületi ülés
határozatképes.
A rendkívüli képviselő-testületi ülés e-mailen és telefonon került összehívásra.
Két napirendi javaslat van:
1. Közterületi térfigyelő rendszer kiépítésére pályázat benyújtása
2. Egyebek
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Aki a napirendi pontokra vonatkozó előterjesztést elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. Öt igen
szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a képviselő-testület a
következő döntést hozta.
52/2014. (III. 26.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a következő napirendet
fogadta el:
1. Közterületi térfigyelő rendszer kiépítésére pályázat benyújtása
2. Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
1.napirend: Közterületi térfigyelő rendszer kiépítésére pályázat benyújtása
Grúber Zoltán polgármester:
Közterületi térfigyelő rendszer kiépítésére
jelent meg egy BM pályázat . 100%-os támogatottságú, nincs alsó és felső határ
Négy cégtől kértünk ajánlatot, mindannyian részt vettek a helyszíni bejáráson.
Közülük ketten adtak ajánlatot. Képviselő-testületi tagok e-mailen megkapták az
ajánlatokat. Hat helyre tervezzük a telepítést. Három bejövő út és a központ, a
horgásztó környéke és az iskola, sportpálya környéke. Szoftver szoba a
művelődési házban lesz.
Később még lehet bővíteni a rendszert. Rádiójellel át lehet juttatni a
Rendőrkapitányságra a továbbiakban a jelet.
Riasztástechnika 2001 Kft. egy félét adott, Blocking kft. két félét 2 Mp es, és 5
Mp-es ajánlatot dolgoztak ki. Ha a Blocking ajánlatát fogadjuk el több mint
kétmillió forint plusz az E-ON és a Telekom ára. Van-e valakinek kérdése?
Eck Ferenc képviselő: Központ telepítési helyére kell-e légkondicionáló?
Grúber Zoltán polgármester: Nem.
Eck Ferenc képviselő: Megvásároljuk a térfigyelő szoftvert. Munkadíjban nagy
a különbség. Egyiknél Hatszáz-nyolcvanezer forint a másiknál másfélmillió
forint. Faluközpontban két kamera az egyiknél, a másiknál három kamera van,
de olcsóbb.
Grúber Zoltán polgármester: Riasztástechnika 2001 Kft.-nek megállapodása
van az E-On-nal az áramvételezésre, a Blocking Kft.nek nincs.
Eck Ferenc képviselő: A jelátviteli egységek brutálisan nagy árkülönbség van.
Műszakilag nem értek hozzá, de jelentős árkülönbséget látok köztük.
Grúber Zoltán polgármester: Mind a kettő nagyon komoly ajánlatot adott.
Alaposan megnézték a helyeket.
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A Blocking ajánlatát még nem lehet betenni pályázatba, mert az E-ON-nál még
nincs beárazva. A Riasztástechnikánál nincs bizonytalansági tényező.
Hartman József alpolgármester: A Riasztástechnika nem foglalkozik az
oszlop kérdéssel. Kihagyta. Egyszerűen átlépte. Nem írta bele az ajánlatba.
Eck Ferenc képviselő: Benne van a harmadik oldalon.Borzasztóan
nagykülönbségek vannak a beltartalommal.
Tomayer Béla képviselő: Riasztástechnika ajánlata nem tartalmazza a
rendszám felismerő rendszert.
Grúber Zoltán polgármester: Ez igaz, de visszanézhető.
Tomayer Béla képviselő: Nekünk lényeges, hogy jó kamerák kerüljenek fel, a
Blocking ajánlatában drágább kamerák vannak, feltételezhetően jobb minőségű
a képük is. Nincs garancia beépítve az ajánlatokba, nem írnak róla.
Grúber Zoltán polgármester: Szokásos, gondolom. Jótállást biztos vállalnak.
Javaslom, hogy szavazzunk.
Hartman József alpolgármester: Javaslom a Blockingot. Precízebb a Blocking
felmérése. Képeket is készített az oszlopokra ráaplikálták a kamerákat.
Eck Ferenc képviselő: Nagyon nagy az árkülönbség a munkadíj miatt. A
Blockingnak meg kell mondani, hogy írjon be egy fix összeget az oszlopra, a
pályázat miatt.
Hartman József alpolgármester: Sok átjátszót kell beépíteni. Ehhez kellenek
az oszlopok. Vagy E-ON vagy Telekom.
Grúber Zoltán polgármester: Szavazzunk. kérem, hogy aki a Blocking Kft.
ajánlatát fogadja el, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott az öt fő jelenlévő
képviselő. Négy igen szavazattal tartózkodás nélkül egy ellenszavazattal a
képviselő-testület elfogadta az ajánlatot.
Aki a Riasztástechnika 2001 Kft. ajánlatát fogadja el, kérem, kézfelemeléssel
jelezze. Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. Egy igen szavazattal, négy
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadta el a képviselő-testület az
ajánlatot.
Grúber Zoltán polgármester: Jó, de akkor, egyezzünk meg abban, hogy
jelezzük a Blocking Kft.-ének, hogy konkrét összeget írjon be az ajánlatába az
oszlopokra, mert a BM. pályázathoz az szükséges.
Antalné Zabányi Júlia jegyző: Holnap 16 óráig van a pályázat benyújtási
határidő. Addig kell az ebr-en feladni.
53/2014. ( IV.22.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. a BM által meghirdetett, 100 %-os támogatottságú, közterületi térfigyelő
rendszer kiépítésére pályázatot nyújt be.
2. A pályázatot a Blocking Kft árajánlata alapján készíti el.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
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2.napirend:

Egyebek

 Videoton labdarúgó csapatának szereplése.
Eck Ferenc képviselő, Sportkör elnöke: Ma egyeztetek a Videoton technikai
igazgatójával, igényekről, részletekről. Május 22.-én Kecskéd-Videoton
barátságos mérkőzés lesz. Kassai Viktor elfogadta a játékvezetői felkérést.
Vacsora nagyon jó ötlet. A Barátok Asztalát javaslom helyszínként. A Videoton
nem kér ellenszolgáltatást, a játékvezetőkről nincs még konkrét információm.
 Vasláb község partneri látogatása
Grúber Zoltán polgármester: felolvassa a levelet. (e-mailt)
Április 29.-én jönnek. Négy fős delegáció. Fogadjuk őket.
 Eck Ferenc képviselő, Sportkör elnök tájékoztatója:
Április 30-án Magyar Kupa következő fordulója lesz. A Tatabánya
ellen játszunk. Megpróbálom elérni, hogy mi legyünk a pályaválasztók,
ne a mi háromszáz szurkolónk utazzon oda, hanem a Tatabánya húsz
szurkolója utazzon ide.
Május 1. Falunap. Kecskéd-Vértessomló öreg fiúk mérkőzés lesz, mert
elfogadták a meghívást.
Defibriláttor akkumulátora lemerült. Beszéltem a céggel, mert
garanciális. Kicserélik.
TAO-s pályázaton csak a pályalocsoló rendszer nyert támogatást. Július
második felében kell megcsinálni. Kérjük a testület támogatását, hogy
csak a TAO-s pályázatot előlegezze meg. Öt és félmillió forint 70%-os
támogatottságú.
Erről van már testületi döntés.
 Grúber Zoltán polgármester: Húsz sörgarnitúrát kell még vennünk. Két
megoldás van, a Normál méretet kell megvennünk, Olyat amilyen most
is van. 360 ezer forint az általános tartalékkeret terhére.
Javaslom és kérem, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel
jelezze.
Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. Öt igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a képviselő-testület a következő döntést hozta:
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54/2014.( IV.22.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a tartalék
keret terhére 20 garnitúra sörpadot vásárol.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Az ülést 9 órakor bezárom.

Kmf.

Antalné Zabányi Júlia
jegyző

Grúber Zoltán
polgármester

