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Kecskéd Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
2852. Kecskéd, Vasút u. 105.
Jegyzőkönyv
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2014. május 28-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
Csapucha Tamás képviselő
Eck Ferenc Zsolt képviselő
Eck Márton képviselő
Tomayer Béla képviselő
Wittmann Csaba képviselő
Meghívottak:
Oroszlányi Szociális Szolgálat
-Deák Sándorné, Szabóné Balaitz Anikó Modriánné Kóti Gizella
Napközi otthonos Óvoda
-Geracsek Alfrédné óvodavezető
Grúber Zoltán polgármester: Megnyitja az ülést, köszönti a megjelent képviselő-testületi
tagokat, Antalné Zabányi Júlia jegyzőt, valamint Suhai Judit igazgatási előadót, akit egyben
felkér a jegyzőkönyv vezetésére.
Megállapítja, hogy a megjelent képviselők száma öt fő, Eck Ferenc Zsolt képviselő és
Wittmann Csaba képviselő késést jeleztek.. A képviselő-testületi ülés határozatképes.
A napirendeket tartalmazó meghívót mindenki előzetesen írásban megkapta, két új napirend
felvételét kéri és egyben javaslatot tett a napirendek sorrendjére:
-„Kecskéd Községért” Alapítvány Alapító okirat 8.sz. módosítása, Felügyelő Bizottság
tagjainak, elnökének megválasztása
-Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetének meghatározása
A Jó tanuló, jó sportoló díj elbírálása zárt ülésen lesz tárgyalva. Aki elfogadja a javaslatot,
kérem, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő 5 fő képviselő. Öt igen szavazattal,
ellenvélemény és tartózkodás nélkül a képviselő-testület a következő döntést hozta.
71/2014. (V.28.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a következő napirendeket fogadta el:
1. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról értékelés
Ea:
Grúber Zoltán polgármester
2. Napközi otthonos Óvoda beszámolója a 2013/2014. évben végzett nevelő munkáról,
az elért eredményekről
Ea:
Grúber Zoltán polgármester
Geracsek Alfrédné óvoda vezető
3. Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetének meghatározása
Ea:
Grúber Zoltán polgármester
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4. A nevelési évben indítható óvodai csoport számának meghatározása
Ea:
Grúber Zoltán polgármester
5. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Ea: Grúber Zoltán polgármester
6. Adóbehajtásról beszámoló (2013.II. félévről)
Ea: Antalné Zabányi Júlia jegyző
7. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról
Ea: Antalné Zabányi Júlia jegyző
8. „Kecskéd Községért” Alapítvány Alapító okirat 8.sz. módosítása, Felügyelő Bizottság
tagjainak, elnökének megválasztása
9. „Jó tanuló Jó sportoló” díj odaítélése az iskola ajánlása alapján (zárt ülés)
Ea:
Grúber Zoltán polgármester
10. Egyebek
11. Kérdés, interpelláció önkormányzati ügyben.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
1.napirend: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról értékelés
Grúber Zoltán polgármester:
kivánják-e kiegészíteni? Nem.

Az előterjesztést mindenki megkapta. Az előterjesztők

18,10 perckor Wittmann Csaba képviselő érkezik, a képviselők száma 6 fő
Grúber Zoltán polgármester röviden értékelte a gyermekvédelmi feladatok ellátását.
Deák Sándorné oroszlányi szoc. szolgálat: a polgármester úr nagyon jól látja a
gyermekvédelem lényegét. Ezt a jól működő jelzőrendszer biztosítja.
Grúber Zoltán polgármester: Van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Akkor
szavazzunk:
Határozati javaslat: Kecskéd község önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról szóló értékelést elfogadja.
Szavazott a jelenlévő 6 képviselő és hat igen szavazattal a következő határozatot hozta
72/2014. (V.28.) KT. számú határozat
Kecskéd község önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok 2013. évi ellátásáról szóló értékelést elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Grúber Zoltán Polgármester
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2.napirend: Napközi otthonos Óvoda beszámolója a 2013/2014. évben végzett nevelő
munkáról, az elért eredményekről
Eck Márton Kult biz. elnöke:
a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, elfogadásra
javasolja.
Grúber Zoltán polgármester: A beszámolóból is látszik, hogy az óvodában színvonalas
nevelő munka folyik, ehhez rendelkeznek is a megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel. Jó
kapcsolatuk van a szülőkkel is. Két nagyobb probléma van a fűtési rendszer az egyik. A
kazánt kell kicserélni. A tervezést az önkormányzat már megrendelte, az engedélyeztetés
folyamatban van. Rövidesen megtörténik a kazán cseréje. A másik nagyobb probléma a
homokozó rendbe tétele. Reméljük ennek a problémáját is rövidre tudjuk zárni.
18,20 perckor Eck Ferenc képviselő érkezett. A jelenlévő képviselők száma 7 fő
Köszöni és elismeri az óvoda munkáját, kéri, hogy Geracsekné ezt tolmácsolja az óvoda
dolgozóinak is.
Geracsek Alfrédné óvodavezető: köszöni az elismerést. Kéri, hogy a jövőben a Műszaki
Bizottság a költségvetés készítése előtt mérje fel. hogy milyen teendők vannak. Valóban sok
segítséget kapnak a szülőktől, mindenben támogatják az óvodát. Köszöni az önkormányzat
támogatását. Külön köszöni, Csapucha Tamás, Wittman Csaba és Tomayer Béla képviselők
által nyújtott támogatást. Igazán jól dolgozni csak összefogással lehet.
Grúber Zoltán polgármester: Van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Akkor
szavazzunk:
Határozati javaslat: Kecskéd község önkormányzat Képviselő-testülete Napközi otthonos
Óvoda beszámolóját a 2013/2014. évben végzett nevelő munkáról, az elért eredményekről
szóló beszámolót elfogadja.
Szavazott a jelenlévő 7 képviselő és hét igen szavazattal a következő határozatot hozta
73/2014. (V.28.) KT. számú határozat
Kecskéd község önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi otthonos Óvoda beszámolóját a
2013/2014. évben végzett nevelő munkáról, az elért eredményekről elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Grúber Zoltán Polgármester

3.napirend: Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetének meghatározása
Eck Márton Kult biz. elnöke:
a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, elfogadásra
javasolja.
Grúber Zoltán polgármester:
Az előterjesztést mindenki megkapta, amely a határozati
javaslatot is tartalmazza.
Van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Akkor szavazzunk:
Szavazott a jelenlévő 7 képviselő és hét igen szavazattal a következő határozatot hozta
74/2014. (V.28.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 49. § (3) bekezdése alapján a 2014/2015. nevelési évtől a
Kecskédi Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetét Kecskéd Község közigazgatási
területeként határozza meg.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: azonnal
a határozat végrehajtásáért: Grúber Zoltán polgármester
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4. napirend:

A nevelési évben indítható óvodai csoport számának meghatározása

Eck Márton Kult biz. elnöke:
javasolja.

a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, elfogadásra

75/2014. (V.28.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2014/2015. nevelési
évben indítható óvodai csoportok száma: három csoport.
Határidő: 2014. szept.1.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
5. napirend: Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Grúber Zoltán polgármester: Az előző képviselő-testületi ülés 2014. április 30-án volt.
Május:
1. Falunap, nagyon jól sikerült 774.980,-Ft. volt az ezzel kapcsolatos kiadás
3 Selyba Kupa lovas rendezvény a Lovas baráti kör szervezésében
6 a néptánc egyesület tartott elnökségi ülést az erdélyi úttal kapcsolatban
7. VÉRCSE Vidékfejlesztési konferencián vett rész a polgármester
9. Játszótér átadás a Tóparton
RKT ülés
11 KEM-i Horgászszövetség – verseny- díjátadás
13 Katasztrófavédelmi ellenőrzés
Csapadékvíz elleni védekezésre felkészülés a Kat.véd. jelzése alapján. Előkészületek
az Yvette ciklon miatt. 500 db homokzsákot kaptunk.
15 VÉRCSE közgyűlés Környén
19 Az Alapítvány alapszabályát vizsgálta felül dr Éliás Róbert ügyvéd.
A szavazatszámláló bizottság felkészítése a május 25-i Ep választásra, delegált
tagok eskü tétele.
21. Kecskéd-Videoton barátságos mérkőzés. 0:8 az eredmény
23 Polgármesterek a Falukért egyesület ülésezett
24 Hősök napja megemlékezés
26 Által-ér Szövetség elnökségi ülése
Az Alapítvány kuratóriumi ülése volt
27. Által-ér Szövetség közgyűlése
Kulturális Bizottság ülésezett- Szüreti felvonulás előkészítése
Grúber Zoltán polgármester: Van-e kérdés, észrevétel?
Eck Ferenc képviselő: köszöni a Kecskéd-Videoton mérkőzéshez nyújtott önkormányzati
támogatást. Jó rendezvényt sikerült összehozni.
Grúber Zoltán polgármester: emlékezetes egy NB I-es csapattal játszani.
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Aki elfogadja a beszámolót, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Szavazott a jelenlévő hét fő képviselő. Hét t igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül a képviselő-testület elfogadta a beszámolót.
76/2014. (V.28.) 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
6.napirend: Adóbehajtásról beszámoló (2013.II. félévről)
Csapucha Tamás Pü-i Biz. elnöke: A magánszemélyek kommunális adójánál kicsit nagyobb a
hátralék a megszokottnál. De ennek ellenére a Pénzügyi Bizottság úgy látja, hogy az önkormányzati
adóhatóság maximálisan törekszik a hátralékok behajtására. A beszámolót elfogadásra javasolják.

Grúber Zoltán polgármester:
Az előterjesztést mindenki megkapta, amely a határozati
javaslatot is tartalmazza.
Van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Akkor szavazzunk:
Szavazott a jelenlévő 7 képviselő és hét igen szavazattal a következő határozatot hozta

77/2014. (V.28.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. II. félévi adóbehajtási munkáról
szóló beszámolót elfogadja. felkérik az önkormányzati adóhatóság vezetőjét és adóügyi
előadóját, hogy továbbra is tegyen meg mindent a hátralékok behajtása érdekében.
Határidő: folyamatos
Felelős: Antalné Zabányi Júlia jegyző
Vidinszkiné Kazinczi Ibolya adóügyi előadó
7.napirend: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról
Grúber Zoltán polgármester: Kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni?
Antalné Zabányi Júlia jegyző: Köszönöm nem, ha van kérdés arra válaszolok. Szeretném
tájékoztatni a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2014. október végén nyugdíjba megy a
gazdálkodási előadó. A felmentési idő és a szabadság figyelembe vételével előreláthatólag
augusztus 19-től már nem dolgozik. Az álláshelyet augusztus 1-től meghirdetem, tehát három
hónapig párhuzamosan jelentkezik a bérköltség. Ennek összegét nem tudom most
megmondani, mert ez attól függ, hogy milyen besorolási osztályba kerül az új dolgozó. A
másik gondunk az, hogy 2014.januártól teljesen megváltozott a könyvelési rendszer. A
korábbi -MÁK által biztosított- TATIGAZD program teljesen megszünt, helyette a
GORDIUS pénzügyi rendszert alkalmazzuk, ezt még az OTKT vásárolta meg minden
település számára, most csak a frissítést kell kifizetni. Ez a rendszer internet alapon működik.
és ehhez már nem elegendő a jelenleg használt WindowsXP. program, továbbá a pénzügyben
kilenc éve használt számítógépek is elavultak, nem bővíthetők. Szükségünk lenne két új
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gépre, ami kb 250 ezer ft-ba kerülne. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a bérhez és
eszközbeszerzéshez szükséges forrást biztosítsa.
Csapucha Tamás képviselő:
javasolja a szükséges pénzt elkülöníteni. Köszöni a
dolgozók lelkiismeretes munkáját.
Grúber Zoltán polgármester: tökéletesen látom a nehézségeket, ki lehet mondani, hogy
szinte embertelen már az a teher amit el kell viselni a hivatali dolgozóknak. Örülök, hogy a
Pénzügyi Bizottság elnöke látja, mennyit dolgoznak a hivatal ügyintézői. Bízom benne, hogy
a felsőbb szakmai vezetés is meglátja. Köszöni a hivatal munkáját. Kéri, hogy a hivatali
dolgozók felé továbbítsa a köszönő szavakat.
Grúber Zoltán polgármester:
Van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Az
előterjesztés tartalmazza a határozati javaslatot. Akkor szavazzunk:
Szavazott a jelenlévő 7 képviselő és hét igen szavazattal a következő határozatot hozta
78/2014. (V.28.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Antalné Zabányi Júlia jegyző

Grúber Zoltán polgármester: volt még egy kérés a jegyző asszony részéről.
Van-e kérdés, észrevétel? Nincs. Akkor szavazzunk:
Határozati javaslat: Kecskéd község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
tartalék keret terhére biztosítja a Polgármesteri Hivatal részére a három havi plusz bért,
számítógép+ program beszerzésére 250.000,-ft-ot.
Szavazott a jelenlévő 7 képviselő és hét igen szavazattal a következő határozatot hozta
79/2014. (V.28.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a tartalék keret terhére
biztosítja
1. a Polgármesteri Hivatal részére a három havi plusz bért,
2. számítógép+ program beszerzésére 250.000,-ft-ot.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Antalné Zabányi Júlia jegyző

8. napirend: „Kecskéd Községért” Alapítvány Alapító okirat 8.sz. módosítása,
Felügyelő Bizottság tagjainak, elnökének megválasztása
Grúber Zoltán polgármester:
Az előterjesztést mindenki megkapta, amely a határozati
javaslatot is tartalmazza. Három kérdésben kell szavazni Van-e kérdés, észrevétel, javaslat?
Amennyiben nincs, kérem kézfelemeléssel szavazzunk.
Grúber Zoltán polgármester: első határozat, Szavazott a jelenlévő 7 fő képviselő.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal , 0 nem, 0 tartózkodás a következő határozatot hozta:
80/2014. (V.28.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító az előterjesztés mellékletét
képező a 1./ „Kecskéd Községért” Alapítvány Alapító okiratának 8.sz. módosítását elfogadja.
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2./ Felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Grúber Zoltán polgármester: második határozat, Szavazott a jelenlévő 7 fő képviselő.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal , 0 nem, 0 tartózkodás a következő határozatot hozta:
81/2014. (V.28.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kecskéd Községért” Alapítvány
Felügyelő Bizottságába
1. Murcsikné Hartmann Gizella Kecskéd, Majki u.5
2. Orlovits Beáta Kecskéd, Fő u.46.
3. Szalados Mihály Kecskéd, Fő u.49.
megválasztja
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Grúber Zoltán polgármester: harmadik határozat, Szavazott a jelenlévő 7 fő képviselő.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal , 0 nem, 0 tartózkodás a következő határozatot hozta:
82/2014. (V.28.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kecskéd Községért” Alapítvány
Felügyelő Bizottság elnökének Szalados Mihály Kecskéd, Fő u.49. sz. alatti lakost
megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős. Grúber Zoltán polgármester
9.napirend: „Jó tanuló Jó sportoló” díj odaítélése az iskola ajánlása alapján (zárt ülés)
(külön jkv.)

10.napirend:

Egyebek

 Vasláb erdélyi település részéről meghívás
Grúber Zoltán polgármester: Az április ülésen már ismertettem Vasláb erdélyi település
rendezvényére szóló meghívást. Most már el kellene dönteni, hogy akarunk-e menni és hány
fővel. A táncegyesületre számíthatunk?
Eck Márton képviselő, a táncegyesület elnöke: A legfiatalabb csoport menne, kiegészítve
egy-két ifivel, 16-20 éves korosztály. Magyar és sváb táncokat mutatnának be. Szeretnénk,
ha a Burschenkapelle lenne a zenei kíséret, nem gépi zene. Ez kb. 30 fő lenne kísérőkkel
együtt.
Hartman József alpolgármester: Ne feledkezzünk meg arról, hogy vissza is kell hívni .
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Eck Ferenc képviselő: lesz lehetőség biztosan jövőre pályázni. Tudatosítani kell az
erdélyiekben, hogy mi nem rendelkezünk anyagi háttérrel, csak akkor ha van pályázati
lehetőség.
Csapucha Tamás képviselő: Most kell tisztázni, nem biztos, hogy mi vissza tudjuk Őket
hívni , ha nem kapunk pályázati támogatást
Eck Ferenc képviselő: egyeztetni kell, hogy a zenekar kap-e önálló fellépési lehetőséget,
mert ha nem akkor sok értelme nincs. Csak a tánccsoport kísérete teljesen felesleges.
Grúber Zoltán polgármester:
valamilyen szinten kell majd Őket viszont fogadni.
Tomayer Béla képviselő: mondjuk ki hány fővel veszünk részt, utána döntsünk arról, hogy
kik legyenek azok.
20,00 órakor Csapucha Tamás képviselő távozott, a képviselők száma 6 fő
Grúber Zoltán polgármester:
Tehát akarja-e a képviselő-testület, hogy Kecskéd a
tánccsoporttal és a Burschenkapelle ifjúsági zenekarral képviseltesse magát az erdélyi Vasláb
község rendezvényén.
Szavazott a jelenlévő 6 képviselő és 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
85/2014. (V.28.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az erdélyi Vasláb
község rendezvényén a Nemzetiségi Tánccsoporttal és a Burschenkapelle zenekarral
képviselteti Kecskéd községet.
Határidő: azonnal
Felelős. Grúber Zoltán polgármester
 Szüreti felvonulás előkészületei
Eck Máton képviselő, Kult biz. elnöke: a korábbi évekhez hasonlóan szervezzük. Most a
móri, pusztavámi térségből lennének a fellépő csoportok. Először szeptember 27-re terveztük
a felvonulást, de akkor sokan nem érnek rá. Döntsük el mikor legyen. október 4-én vagy
szeptember 20-án
Grúber Zoltán polgármester: tehát október 4. szavazzunk
Szavazott a jelenlévő 6 képviselő és 6 igen szavazattala következő határozatot hozta:
86/2014. (V.28.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a szüreti felvonulást
2014. október 4-én rendezi meg.
Határidő: 2014.október 4.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Hartman József alpolgármester: Ne hanyagoljuk el a somlói, gesztesi kapcsolatot sem.
Nem baj az, ha több csoport lép fel.
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 Által-ér völgyi kerékpár út II. ütemének együttműködési megállapodás
elfogadása
(szóbeli előterjesztés, megállapodás csatolva))
Grúber Zoltán polgármester: az Által-ér völgyi kerékpár út II.ütemének együttműködési
megállapodás tervezetét az ülés előtt néhány nappal kaptuk meg, amit azonnal továbbítottunk
a képviselőknek.
Hartman József alpolgármester: javasolja az együttműködési megállapodás aláírását.
Grúber Zoltán polgármester:
Van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Akkor
szavazzunk:
Szavazott a jelenlévő 6 képviselő és hat igen szavazattal a következő határozatot hozta
87/2014. (V.28.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete

1. az Által-ér völgyi kerékpár út II. ütemének megvalósítására együttműködési
megállapodást köt az érintett önkormányzatokkal
2. felhatalmazza a polgármester az Együttműködési megállapodás aláírására
Határidő:
Felelős:

azonnal
Grúber Zoltán polgármester

 Old Timer Repülő Klub kérelme
(levél csatolva)
Grúber Zoltán polgármester: ismertette az Old Timer Aero Klub levelét. Javasolja, hogy
nézzék meg az épületet a Klubbal együtt és utána hozzon a testület döntést. A javaslattal
mindenki egyetértett.
 Járdaépítés
Grúber Zoltán polgármester: Ez ügyben sürgősen kellene Műszaki Bizottsági ülést tartani.
Felkéri Tomayer Bélát a Műszaki Bizottság elnökét, hogy minél előbb üljön össze ez ügyben
a bizottság.
10.napirend: Kérdés, interpelláció önkormányzati ügyben.
 Hartmann József alpolgármester: a vasárnapi –május 25-ei- nagy zivatar után az
iskola előtt megállat a víz, a lépcsőig ért, alig lehetett bemenni az épületbe. Ezt rendbe
kell tenni.
Grúber Zoltán polgármester: ezzel is foglalkozzon a Műszaki bizottság.
 Eck Ferenc képviselő:
van-e arra mód, hogy az ügyvéd úr megnézze a Sport
egyesület alapszabályát a jogszabályi változás miatt.
Grúber Zoltán polgármester: biztosan van rá lehetőség, megbeszéljük az ügyvéd
úrral, de akkor a többi egyesületét is megnézetjük
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 Eck Ferenc képviselő: búcsú kérdése. Akik tavaly voltak már nem jönnek. Két
hónap múlva búcsú, ezzel foglalkozni kell. Esetleg meg kellene hirdetni vagy meg kell
őket keresni.
Hartmann József alpolgármester: a lakosság érdeklődése csökken, de ha nem
foglalkozunk vele mi leszünk a hibásak. Mindent el kell követni, hogy működjön. A
búcsú idén július 27-28-án lesz. Hirdessük meg a megyei újságban.
Szavazott a jelenlévő 6 képviselő és hat igen szavazattal a következő határozatot hozta
88/2014. (V.28.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2014. július 27-28-ai
Anna napi búcsú megrendezését a 24 óra újságban meghirdeti.

Határidő:
Felelős:

azonnal
Grúber Zoltán polgármester

 Sportlétesítmény használatáért fizetendő bérleti díj, szerződés módosítása
Grúber Zoltán polgármester: megadom a szót Eck Ferenc képviselő úrnak:
Eck Ferenc képviselő:
Kérte a sportlétesítmény bérleti díjának megállapítását
(kérelem csatolva) és a 2013/2014 évre vonatkozó használati szerződés módosítását a
bérleti díjra vonatkozóan.
Grúber Zoltán polgármester: Van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Akkor
szavazzunk a kérelemről.
Szavazott a jelenlévő 6 képviselő és hat igen szavazattal a következő határozatot hozta
89/2014. (V.28.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. a Sportlétesítmény használatáért 768.000,-Ft bérleti díjat állapít meg a Kecskédi Sportkörnek
2. módosítja a megállapodásnak erre vonatkozó pontját

3. felhatalmazza a polgármester a módosított megállapodás aláírására
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
 Öntözőrendszer bővítése a Sportpályán
Grúber Zoltán polgármester: megadom a szót Eck Ferenc képviselő úrnak
Eck Ferenc képviselő: az öntőző rendszer kivitelezésére megkötöttük a szerződést.
Felmerült annak a lehetősége, hogy további területet is bevonjunk az öntözésbe. Tomayer
Béla és Hartman József is kint volt az egyeztetésen. A kivitelező 280.000,-Ft + áfa
összegért vállalná a bővítést.
Grúber Zoltán polgármester:
szavazzunk.

Kérdés, hogy bővítsük-e a sportpálya öntözőrendszerét.,
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Szavazott a jelenlévő 6 képviselő és 2 igen szavazattal, 4 tartózkodással a következő
határozatot hozta
90/2014. (V.28.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a sportpálya öntöző
rendszerét tovább nem bővíti.

Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester

A polgármester az ülést 22 órakor bezárta.

kmf.

Antalné Zabányi Júlia
jegyző

Grúber Zoltán
polgármester

