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Kecskéd Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

2852. Kecskéd, Vasút u. 105. 

 

 

Jegyzőkönyv 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2014. április 30-án 18 órától megtartott üléséről 

 

 

Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 

            2852. Kecskéd, Vasút u. 105. 

 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 

Grúber Zoltán polgármester 

Hartman József alpolgármester 

Eck Márton képviselő 

Tomayer Béla képviselő 

Wittmann Csaba képviselő 

 

Nincs jelen:  

Csapucha Tamás képviselő 

Eck Ferenc Zsolt képviselő 

 

Meghívottak: 

 dr. Tutervainé dr. Farkas Emília fogorvos 

dr. Tutervai István házi orvos 

Szücsné Bagócsi Ibolya védőnő 

 

Grúber Zoltán polgármester: Megnyitja az ülést, köszönti  a megjelent képviselő-testületi 

tagokat, Antalné Zabányi Júlia jegyzőt, Horváth Gézáné pénzügyi előadót, valamint Suhai Judit 

igazgatási előadót, akit egyben felkér a jegyzőkönyv vezetésére.  

Megállapítja, hogy a megjelent képviselők száma  négy  fő, Csapucha Tamás képviselő és Eck 

Ferenc Zsolt képviselő távolmaradást jeleztek. Wittmann Csaba képviselő késik. A képviselő-

testületi ülés határozatképes.  

A napirendeket tartalmazó meghívót vonatkozó  mindenki előzetesen írásban megkapta, egy új 

napirend felvételét kéri, Gyógyszertámogatás iránti kérelem elbírálása zárt ülésen. Aki 

elfogadja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő négy fő képviselő. 

Négy igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a képviselő-testület a következő 

döntést hozta. 

 

55/2014. (IV.30.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a következő napirendeket fogadta el: 

 

1. Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzésről 
2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyása és   pénzmaradvány 

elszámolása 

3. Háziorvos és fogorvos tájékoztatója 2013. évi egészségügyi ellátásról,   elszámolás a 2013. évi 

önkormányzati támogatással. 

4. Védőnő beszámolója a 2013. évi feladatellátásról 

5. BDKSZ  ÁMK 2013. évi záró beszámolója  
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6. Beszámoló a két ülés között végzett munkákról és a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta eltelt időben  végzett fontosabb munkákról és főbb 

eseményekről 

7. Egyebek 

8. Kérdés, interpelláció önkormányzati ügyben. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Grúber Zoltán polgármester 

 

 

1. napirend:  Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzésről. 

 

Grúber Zoltán polgármester: Csapucha Tamás pénzügyi bizottsági elnök nincs jelen, ezért 

felkérem Antalné Zabányi Júlia jegyzőt, ismertesse a bizottság álláspontját.   

Antalné Zabányi Júlia jegyző : A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 48. §-a írja elő az éves ellenőrzési jelentés, 

illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentés elkészítésének kötelezettségét. A belső ellenőr a képviselő-

testület által elfogadott ellenőrzési terv  alapján végezte munkáját, amiről korábban már beszámoltunk 

A Bizottság tudomásul vette a belső ellenőrzés szükségességét és a jelentésben foglaltakat. A 

jelentést elfogadásra javasolják. .  

Grúber Zoltán polgármester: Rendben. Köszönöm. Aki egyetért az előterjesztésben 

foglaltakkal és a jelentést elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő négy 

fő képviselő. Négy igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a képviselő-testület 

elfogadta a javaslatot. 

 

56/2014. (IV.30.) Kt. számú határozat 

 
Kecskéd község Önkormányzat képviselő-testülete  Képviselő-testület  a 2013. évi ellenőrzési terv 

végrehajtásáról szóló ellenőrzési jelentést elfogadja 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Grúber Zoltán polgármester 

 

 

2. napirend           Az önkormányzat 2013. évi költségvetési teljesítésének                     

  elfogadása és pénzmaradvány elszámolása 

 

Grúber Zoltán polgármester: Csapucha Tamás pénzügyi bizottsági elnök nincs jelen, ezért 

felkérem Antalné Zabányi Júlia jegyzőt, ismertesse a bizottság álláspontját.   

Antalné Zabányi Júlia jegyző: A Bizottság elfogadásra javasolja az önkormányzat 2013. évi 

költségvetési jelentését  

Eck Márton képviselő: Nagyon sok a gépjármű adóból a kedvezmény, több mint Egymillió -

hatszázezer forint. 

Antalné Zabányi Júlia jegyző: Ez a különböző jogszabályban biztosított kedvezményekből  pl 

mozgáskorlátozotti kedvezmény, adódik. De a  következő ülésre  megnézem, hogy mennyi főre 

vonatkozik ez a kedvezmény és milyen fajta kedvezményekre. 

Grúber Zoltán polgármester: Elfogadásra javaslom az előterjesztést. Aki egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő négy fő képviselő. Négy igen szavazattal 

ellenvélemény és tartózkodás nélkül a képviselő-testület  

 

elfogadta az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról és 2013. évi pénzmaradvány 

elszámolásáról szóló 3/2014/IV.30./ sz. rendeletét. 
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3. napirend:     Háziorvos és fogorvos tájékoztatója 2013. évi egészségügyi ellátásról,   elszámolás     

                             a 2013. évi önkormányzati támogatással 

 

Grúber Zoltán polgármester: Megkérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni a 

beszámolóját? 

dr. Tutervai István háziorvos: Igen, csak néhány szóban. Rehabilitációs felülvizsgálatok sok 

adminisztrációs teherrel jártak. Nagy mértékben csökkent a rokkant nyugdíjasok száma.  Az 

orvosi bizottságok nagyon szigorúak voltak Vizsgálták, hogy kik azok, akiket vissza lehet 

vezetni a munka világába. Olyan időkben, amikor egészséges embereknek sem tudnak adni 

munkát.  

Grúber Zoltán polgármester: Van-e valakinek kérdése? 

Tomayer Béla képviselő: Megelőzést hogyan látod? Mennyire segíti ez a betegeket? 

dr. Tutervai István háziorvos: Korai stádiumban sok daganatos beteget tudtunk kiszűrni. 

Ezek a betegek gyógyíthatóak voltak. A korai szűrővizsgálatok hasznossága 

megkérdőjelezhetetlen.. 

Grúber Zoltán polgármester: Van-e további kérdés? Nincs. A beszámoló a korábbi évekhez 

hasonlóan nagyon magas színvonalú. Szívvel, lélekkel végzi a tevékenységét. Köszönöm 

doktor úrnak a színvonalas munkát.  A beszámolót a képviselő-testület részére elfogadásra 

javaslom. 

Szavazott a jelenlévő négy fő képviselő.  

Négy igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül a képviselő-testület elfogadta a 

beszámolót.  

 

57/2014. (IV.30.) Kt. számú határozat 

 
Kecskéd község Önkormányzat  Képviselő-testülete  Dr. Tutervai István háziorvos  tájékoztatóját   a 

2013. évi egészségügyi feladatellátásról elfogadja 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Grúber Zoltán polgármester 

 

Grúber Zoltán polgármester: Pénzügyi elszámolás. Pénzügyi Bizottságnak volt-e ezzel 

kapcsolatban kérdése? 

Antalné Zabányi Júlia jegyző: Elfogadásra javasolja a pénzügyi bizottság. Azzal a 

kiegészítéssel, hogy a számlákra rá kell írni, hogy az önkormányzati támogatásból van. 

Ugyanez vonatkozik a doktornőre is.  

Grúber Zoltán polgármester: Köszönöm. Aki elfogadja a pénzügyi elszámolást, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő négy fő képviselő. Négy igen szavazattal 

ellenvélemény és tartózkodás nélkül a képviselő-testület elfogadta a javaslatot. 

 

58/2014. (IV.30.) Kt. határozat 

 

Kecskéd község Önkormányzat  Képviselő-testülete  Dr. Tutervai István háziorvos  pénzügyi 

elszámolását   a 2013. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról,  elfogadja 

 

Felelős: Grúber Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Grúber Zoltán polgármester:  miután a doktornő még nem érkezett meg , a védőnői 

beszámolóval folytassuk. 
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4. napirend:    Védőnői beszámoló a 2013. évi feladat ellátásról 

 

Grúber Zoltán polgármester: Megkérdezem az Ibolyát szeretné-e kiegészíteni szóban az 

írásbeli beszámolót? 

Szücsné Bagócsi Ibolya védőnő: Köszönöm polgármester úr a lehetősséget. Nem kívánom. 

Grúber Zoltán polgármester: Van-e kérdés? Nincs. Színvonalas a beszámoló. Korábbi 

évekhez képest megszokott a beszámoló színvonala és a  tevékenység végzése is. Jó a gazdája a 

területnek. Bejött a Külterületi nővédelmi szolgálat. Ami nagy feladat. Aki elfogadja a 

beszámolót, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

Szavazott a jelenlévő négy fő képviselő. Négy igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás 

nélkül a képviselő-testület elfogadta a beszámolót. 

 

 

59/2014. (IV.30.) Kt. számú határozat 
 

Kecskéd község Önkormányzat  Képviselő-testülete  Szűcsné Bagócsi Ibolya védőnő   beszámolóját    a 

2013. évi védőnői  feladatellátásról elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Grúber Zoltán polgármester 

 

 

18 óra 25 perckor megérkezett dr. Tutervainé dr. Farkas Emília fogorvos. 

 

5. napirend:    Fogorvosi tájékoztató és elszámolás a 2013. évi    önkormányzati  

                         támogatással 

 

Grúber Zoltán polgármester: Kérdezem a doktornőt, kívánja-e kiegészíteni a beszámolóját? 

dr. Tutervainé dr. Farkas Emília fogorvos: Igen. Személyi változásokat nem említettem meg 

a beszámolómban. Az asszisztensem személye változott. Az új asszisztens még nem ismeri a 

kecskédieket, de nagyon igyekszik. Oroszlányból jött át hozzánk. 

Hartman József alpolgármester: Meszelést és padlócserét is írsz a beszámolódban. Mikor 

szeretnéd? 

dr. Tutervainé dr. Farkas Emília fogorvos: szeptemberben megyünk hosszabb szabadságra, 

ekkor lenne jó. Én a Jóskát szeretném. A Megállapodásunk szerint  a riasztót az 

önkormányzatnak kellene fizetnie. De én fizetem, ez évi  hetvenezer forint, ezért gondolom be 

lehetne vállalni a drágább festőt. 

Grúber Zoltán polgármester: Nekünk legalább három árajánlatot be kell kérnünk. Meg kell 

indokolnunk, hogy miért a drágábbat választjuk. Nem az probléma, hogy a Jóska, hanem a 

közpénzből miért a drágábbat választjuk. De ezt a riasztó dolgot nem értem, hogy a 

Megállapodás  szerint nekünk kellene fizetni és mégse mi fizetjük. Utána kell nézni. 

Szücsné Bagócsi Ibolya védőnő: Megbízható ember kell, mert az egészségügyben dolgozni 

kell, nem lehetünk összepakolva, a rendelő és  a tanácsadó két hétig össze volt pakolva az előző 

festésnél, mert a festő nem a megbeszélt időpontban jött, hanem napokkal később. Így nem 

tudunk dolgozni. Itt csecsemő-tanácsadástól kezdve minden egy helyen zajlik, nem mindegy, 

hogy meddig tart a festés és az sem, hogy mit hagy ott maga után. A Jóskánál ilyen problémák 

nincsenek. nem kell még takarítanunk se utána.  

Grúber Zoltán polgármester: A műpadlóban gondolkozzunk vagy lehet járólapban is? 

dr. Tutervainé dr. Farkas Emília fogorvos:  Nagy felújítás kellene, cserélni kellene, de az 

sok pénzébe kerülne az önkormányzatnak. Ha egyszer lesz sok pénze az önkormányzatnak, jó 

lenne a járólap, de most elég lenne a műpadló is. Az épület állaga eléggé rossz, ablak csere 

kellene, a tető is nem a legjobb állapotban van.  

Grúber Zoltán polgármester: Műszaki bizottság elnöke mérje fel a burkolat csere költségeit.  
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Grúber Zoltán polgármester: Az esetszámokon lehet látni, hogy még mindig nagyon leterhelt 

a praxis. Lecsökkent a finanszírozás.  

Mi szeptemberben le fogjuk bonyolítani a burkolatcserét, meszelést. 

A korábbi éveknek megfelelően lehet látni, hogy a fogorvosi szolgálatnak még mindig nagy a 

leterheltsége. Messze túl nyúlik rajtunk a probléma megoldása. Nem volna luxus egy normális 

órakeretben nyújtott praxis ellátás a településen. Nagyon köszönjük doktornőnek, hogy nincs 

probléma a praxissal.  

Köszönjük a  tevékenységét. Aki elfogadja a szakmai beszámolót, kérem kézfelemeléssel 

jelezze. Szavazott a jelenlévő négy fő képviselő. Négy igen szavazattal, ellenvélemény és 

tartózkodás nélkül a képviselő-testület elfogadta a beszámolót.   

 

60/2014. (IV.30.) Kt. számú határozat 
 

Kecskéd község Önkormányzat  Képviselő-testülete  dr. Tutervainé dr. Farkas Emília tájékoztatóját   a 

2013. évi fogászati feladatellátásról elfogadja 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Grúber Zoltán polgármester 

 

Grúber Zoltán polgármester : Lássuk akkor  a támogatással történő elszámolást.  

Antalné Zabányi Júlia jegyző : A bizottság elfogadásra javasolja az elszámolást a számlákra 

rá kell írni , hogy önkormányzati támogatás elszámolása.  

Grúber Zoltán polgármester: Aki elfogadja a 2013. évi önkormányzati támogatással történő 

elszámolást, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő négy fő képviselő. Négy 

igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a képviselő-testület elfogadta az 

elszámolást.  

Köszönöm a megjelenést.  

 

61/2014. (IV.30.) Kt. határozat 

 

Kecskéd község Önkormányzat  Képviselő-testülete  Dr. Tutervainé dr. Farkas Emília István 

háziorvos  pénzügyi elszámolását   a 2013. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról,  

elfogadja 

Határidő: azonnal 

Felelős: Grúber Zoltán polgármester 

 

 

6. napirend:             BDKSZ ÁMK 2013. évi záró beszámolója 

 

Wittmann Csaba képviselő 18 óra 50 perckor megérkezett. 

Jelenlévő képviselők száma öt fő. 

 

 

Grúber Zoltán polgármester: Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a pénzügyi bizottság. 

Megkérem jegyzőasszonyt ismertesse a bizottság álláspontját. 

Antalné Zabányi Júlia jegyző: A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.  

Grúber Zoltán polgármester: Van-e kérdés? Nincs. Aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. Öt igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 

a képviselő-testület elfogadta az előterjesztést.  
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62/2014. (IV.30.) Kt. határozat 

 

Kecskéd Önkormányzat Képviselő-testülete a Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend községi 

Önkormányzatok Közoktatási és Közművelődési Intézményfenntartó Társulás 2013. évi 

költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját 

91 339 ft pénzforgalmin bevétellel 

98.959 ft pénzforgalmi kiadással 

elfogadja, az alábbi településenkénti részletezésben, az 1, 2, 3, 4, 5, sz. mellékleteknek 

megfelelően: 

 

Bokod               26 942 Eft pénzforgalmi bevétel 

    32 855 Eft pénzforgalmi kiadás 

Dad    15 092 Eft pénzforgalmi bevétel 

    15 867 Eft pénzforgalmi kiadás 

Kecskéd   30 105 Eft pénzforgalmi bevétel 

    30 087 Eft pénzforgalmi kiadás  

Szákszend   19 200 Eft pénzforgalmi bevétel 

    20 150 Eft pénzforgalmi kiadás 

 

 

Határidő: 2014. április 30. 

Felelős:    Grúber Zoltán polgármester 

 

 

7. napirend:    Beszámoló a két ülés között végzett munkáról és a lejárt  

    határidejű határozatok végrehajtásáról valamint az  

                         előző ülés óta eltelt időben végzett fontosabb munkákról és  

                          főbb eseményekről 
 

Grúber Zoltán polgármester: 

2014. március 26. az utolsó képviselő-testületi ülés 

27. Lovas rendőrséggel kapcsolatos, bemutatóval egybekötött előadáson voltam      

      az oroszlányi Rendőrkapitányságon.  

27. A 2014. évi országgyűlési Választások Szavazatszámláló Bizottságok    

      eskü-tétele és felkészítés történt. 

31. Kecskéd Község Alapítványának ülése volt. 

 

Április 

  3. Környei Tájházban Konferencia a vidék élhetőségéért rendezvényen voltam. 

  4.  Kecskéd Községért Alapítvány pályázati ellenőrzését hajtották végre. 

       A pályázaton nyert pénzek felhasználását ellenőrizték a helyszíneken, a parókián és a tónál    

       a játszótéren 

9. VÉRCSE delegáció fogadása történt meg. Nagyon dicsérték a települést, a pályázatokon    

nyert támogatások jól hasznosultak. Példaként állítanak  bennünket mások elé. 

11. VÉRCSE elnökségi ülés volt Tardoson. 

13. Komárom-Esztergom Megyei Horgászversenyt rendeztek nálunk a tavon. 

13. Balogh Róbert természetfotós kiállítás megnyitóján vettem részt. 

14. Kulturális Bizottsági ülés- Falunap megszervezése 

17.Oroszlányi Járás Helyi Védelmi Bizottsági ülésen voltam. 

18. Óvodai fészekhinta átadása megtörtént. A Szülői Szervezet támogatásából    

      sikerült megvalósítani a gyerekek nagy-nagy örömére.  

20. Húsvéti Locsolóbál 

21. Kecskédi Lovas Baráti Kör húsvéti rendezvényt tartott. Húsvéti szokásokat 
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      elevenítettek fel. Nyúlfuttató verseny, stb.   

22. Rendkívüli képviselő-testületi ülés volt. Kamerarendszerrel kapcsolatos BM.         

      pályázatról volt döntés. 

23. Pályázatot elkészítettük, postára adtuk. 

26. KEM. Ifjúsági Horgászverseny lebonyolítása történt. 

29. Pénzügyi Bizottsági ülés volt. 

29. Marosfői – Vaslábi vendégek jártak nálunk. EU-s pályázaton nyertek  

      „Európa a polgárokért” címmel. Meghívtak bennünket  elsősorban kulturális csoportot  

      várnak. Az Egyebek napirendben bővebben beszélek majd róla.   

 

 Grúber Zoltán polgármester: van-e kérdés? Nincs. Megadom a szót a jegyző asszonynak 

Antalné Zabányi Júlia jegyző : A civil szervezeteknek pótolniuk kellett a számlákkal történő 

elszámolást a mai ülésig és ez meg is történt. 

Grúber Zoltán polgármester: Köszönöm.  

 

Aki elfogadja a beszámolót, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. Öt igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 

a képviselő-testület elfogadta a beszámolót.   

 

63/2014. (IV.30.) 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 

 

8. napirend:    Egyebek 

 

1. Rendőrségi lovas járőrszolgálatról tájékoztatás és támogatás kérés 

  

Grúber Zoltán polgármester: Az oroszlányi rendőrkapitányság lovas járőrszolgálat 

létrehozását tervezi. Három fő rendőr látná el a szolgálatot, mind a három kecskédi, a 

rendőrséggel szerződnek a szolgáltatás biztosítására a saját lovaikkal. Évi hatmillió forintba 

kerül a főkapitányságnak. A környező településektől egyszeri 100.000,-os támogatást kérnek. 

Úgy tudom, hogy a többi település már teljesített. Hat portya körzet lesz. Személy szerint 

nagyon jónak tartom az ötletet. A rendőrök javadalmazását, az eszközök pótlását a 

főkapitányság fogja finanszírozni. 

Van-e kérdés ? Nincs. Aki egyetért a 100.000,-ft-os támogatás odaítélésével, kérem 

kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. Öt igen szavazattal, 

ellenvélemény és tartózkodás nélkül a képviselő-testület elfogadta a javaslatot.  

 

64/ 2014. (IV.30.) Kt. számú határozat 

 

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az oroszlányi 

Rendőrkapitányság által létrehozandó lovas járőrszolgálatot egyszeri 100.000,-Ft-tal támogatja 

a tartalék keret terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Grúber Zoltán polgármester 
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2. Vasláb  erdélyi település részéről meghívás  t 

 

Grúber Zoltán polgármester: EU projekt. Megnyerték. Meghívják Kecskédet is  az Európa a 

polgárokért rendezvényre. Négy napos lesz. Az utazás, a szállás és az ellátás ingyenes lesz a mi 

részünkre. Ötven főig tudnak fogadni bennünket. Lesz kulturális része is a programnak.  

Felkérem a Néptánc Egyesület elnökét, hogy tánccsoport képviselje Kecskédet, ezt beszéljétek 

meg elnökségi ülésen. Július 17.-én indulás ez csütörtök, haza utazás hétfőn. 

 

3. Tomayer Zoltánné területrendezési  kérelme 

 

Grúber Zoltán polgármester: Ismerteti a kérelmet. 

Tomayer Zoltánné kérelmező: Telekrendezésről van szó. Az út alatt mennek a közművek. A 

három ház előtt a valóságban meglévő út nem szerepel az ingatlan nyilvántartásban. A 

területrendezés négy helyrajzi számot érint 404 hrsz. ez a mi tulajdonunk, a két szomszéd  

Huber Imre  406 hrsz-ú, Kindliék 402 hrsz.-ú és a Polgármesteri hivatal területét 401. hrsz. Ez a 

rendezetlenség csak most derült ki. Az a kérésünk, hogy az önkormányzata a tulajdona 

arányában állja a költségeket, a mi részünket mi álljuk. Gyors ügyintézést kérünk. Nekünk 

egyébként is fel kell méretni az ingatlanunk  hátsó részét. Jó lenne, ha a többünket érintő 

területrendezést is ugyanaz a földmérő csinálná. A FŐTEKISZ Kft-vel beszéltem már, most a 

hosszú hétvégén fel is mérik az ingatlan hátsó részét. 

Grúber Zoltán polgármester: Tisztázni kell, hogy hol van a telekhatár. Az a javaslatom, hogy 

az önkormányzat vállalja be, kérjük fel mi is a FŐTEKISZ Kft-t. Megtörténik a földmérés, 

tulajdon viszonyok tisztázása, és a földhivatali bejegyzése.  

Grúber Zoltán polgármester: Van-e kérdés? Nincs. Aki egyetért azzal, hogy az 

önkormányzat lebonyolítsa a tulajdonosok tulajdonuk  arányában állják a területrendezési 

költségeket, és a FŐTEKISZ Kft-t bízza meg kérem, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a 

jelenlévő öt fő képviselő. Öt igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a képviselő-

testület elfogadta a javaslatot.  

 

65/2014. (IV.30.) Kt. számú határozat 

 

Kecskéd község önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

1. az önkormányzat  vállalja – a 401 hrsz-ú tulajdonát-  és a  402 hrsz-ú, 404 hrsz-ú 406 

hrsz-ú  szomszédos ingatlant közösen érintő területrendezés bonyolítását   

2. A költségeket a tulajdonosok tulajdonuk arányában viselik. 

3. Felhatalmazza polgármestert, hogy a területrendezéssel a FŐTEKISZ Kft-t bízza meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Grúber Zoltán polgármester 

 

9. napirend     Interpellációk 

Nem érkezett.  

 

Zárt ülést rendelek el. A nyilvános ülést 19 óra 30 perckor bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

                 

 Antalné Zabányi Júlia                                                                        Grúber Zoltán 

 jegyző polgármester 


