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Jegyzőkönyv
Kecskéd Község Önkormany zatának Képviselő-testülete

z0l4.június 25-én I7 őrátől megtartott üléséről

Helye : Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
2852. Kecskéd, Vasút u. 105.

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint
Gruber Zoltén pol gármester
Hartman József alpolgármester
Csapucha Tamás képviselő
Eck Mrírton képviselő
Wittmann Csaba képviselő

Meghívottak:
L azér Mó ze s oro szlrínyi S zo l gáltató Zrt v ezéigazgatő
Kontschán Jenő oroszlrínyi Szolgáltatő Zrt
Vasi Imre Éov zrtkereskedelmi vezető
Kiss József Éov zrt

Grúber Zoltán polgármester: Megnyitja az ülést, köszönti a megjelent képviselő-testületi
tagokat, Antalné Zabányi liúia jegyzőt' valamint Suhai Judit igazgatási előadót, akit egyben
felkér a jegyzőkonyv vezetésére.
Megállapítja, hogy a megjelent képviselők szétma öt fő, Eck Ferenc Zsolt képviselő és
Tomayer Béla képviselő távolmaradást jeleztek.. A képviselő-testiileti ülés hatrírozatképes.

' A napirendeket tartalmazó meghívót mindenki előzetesen írásban megkapta. Javasolta, hogy
a Szennyvízelvezetó rendszer bérletével és üzemeltetésével kapcsolatos döntések c.
napirenddel kezdjék az ülést. Továbbá javasolta a ,,Polgiírmesteri Hivatal elektronikus
információbiztonsági feladatainak ellátást' c. napirend felvételét.
A ,'Helyi kittintetések adományozásának meg!árgyalása, elbírálása zárt ülésen lesz. 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 d<intést
hoúa.

Kecskéd Község ÖnkormányzataKépviselő-testülete a következő napirendeket fogadta el:
1. Szennyvízelvezető rendszer bérletével és üzemeltetésével kapcsolatos döntések

Ea: GruberZolténpolgármester

2. Beszámoló a két ülés között végzett munká{<ról és a lejárt hataridejű határozatok
végrehajtásaról, valamint az előzó ülés óta eltelt időbenvégiett fontosabb munkákról
és ftíbb eseményekről.
Ea: Gruber Zolténpolgrírmester



J. Az önkorm ány zat 20 l 4. évi költsé gvetési rendeletének módo sítása
Ea: Gruber Zo|tánpolgármester
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működé si SzabáIyzatrínak módosítása

Ea: Antaln é Zabányi Jiita jegyző
Polgármesteri Hivatal elektronikus információbiztonsági feladatainak ellátása

Ea: Antaln é Zabényi Jiiia jegyző
Egyebek
Kérdés, interpelláció önkormrínyzati ügyben.
Helyi kitiintetések (,,Kecskéd Díszpolg árd' és,,Kecskédért'' Emlék_

plakett ) adomanyo zásának megtárgyalása (zárt ülés)

Ea: Gruber Zo|tánpolgármester

azonnal
Gruber Zoltán pol gármester

4.

5.

6.
7.
8.

Hatríridő:
Felelős:

l.napirend: Szennyvlze|vezető rendszer bérletével és üzemeltetésével kapcsolatos
döntések

Grúber Zoltán polgármester: az előterjesztést eIőzetesen mindenki megkapta, az ülés előtt

került sor az előterjesztés kiegészítésre vonatkoző anyag kiosáásríra
Van-e kérdés, észrevétel, javaslat a kiegészítéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem

szavazzutlkakiegészítésbenszerep|őhatározati javaslatról.

Szavazotta jelen lévő 5 képviselő. 5 igen szavazat|aI a következőhatátrgzatot hoáák:

92 l20l4. NI.25. \ KT . sz. határozat

Kecskéd község Önkormrány zatának Képviselő-testülete :

megbizzaorosilríny Viíros Önkormrányzatát, mint ellátásért felelőst, illetőleg a nevében eljaró

Takács Károly polgármestert, hogy a vízikönnű rendszer tizemeltetésére vonatkoző, az

Észak-dunántúli 
- Vízmű Zártköruen Működő Részvénytársasággal k<itendő bérleti

üzemelteté si szerződést képviselettikben és helyettük aIái}aaz Önkorményzatokközött kötött

megállapodás alapjan.

Határidő: azonnal.
Felelős: ahatározatkihirdetéséért: Antalné Zabányi JÍúia jegyző

Grúber Zoltán polgármester: a továbbiakban a bérleti-Íizemeltetési szerződésről és a bérleti

díjról kell megállapodni illetve szavazni.
Lázár Mőzis oSZZrt vezérigazgatő: röviden összefogla|ta az önkormányzat és az

@eddigiműködését.Köszöniajóegyüttműködést.Egyuttalátadtaa
polgrírmester rirnak BDL Kft á|ta! a kecskéili közművagyonról készített vagyonértékelési

dokumentációt.
Vasi Imre ÉDV Zrt. Reméli, hogy azÉov zrt-vel is hasonló jó lesz az egyiittműködés.

Eck Márton képviselő: Ki állapítja meg a fizetendő díjat?

ffimostváltozatIandíjjalfognakszolgáltatni.Egyébkéntazil1etékes
@körébetartozikadíjmegá1Iapítása'amirejavas1atottesznek.

t Zo|tánnolsármester: a szerződés 4. oldalána szolgalmi jogról kérdezett.

Zfi azönkormányzatmegbizása alapjan eljar, de a költség az

önkormányzat költsége.
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Grúber Zo|tán nolsármester: a 6 l g pontr ől, a fej le szté sí hozzáj arulásról a j övőben ke l l
még beszélni.
Vasi Imre EDV Zrt: természetesen, de a rríkötések a fogyasztók költsége
Gníber Zoltán polgármester: Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs,
kérem szavazzunk az előterjesztésben levő határozati javaslatról.
Szavazott a jelen lévő 5 képviselő. 5 igen szavazattal a következőhatározatot hoÍiík:

93 12014. N|.25.) KÍ. sz. határozat

Szennyvíz víziközmű vagyonra kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés jóváhagyásáról

Kecskéd község Önkormány zatának Képviselő_testülete:
1. Kecskéd község Önkormányzata és az Észak-dunántúli Yizmii Zrt. között a közcélú

szennyvizelvezető-és tisáító víziközmú rendszer üzemeltetésére létrejövő bérleti-üzemeltetési
szerződést az előterjesrtés 7. melléklete szerint jővátbagyja, felhatalmazza Takács Károly
polgármestert a szerződés aláírására.

2. Kecskéd Község Önkormányzata, oroszlány Város Önkormányzata és az Észak-dunántuli
Vízmű Zrt. kózott az uzeme|tetési jog gyakorlástának ellenértékeként fizetendő bérleti díjról
szóló megállapodást az előterjesztés 2. melléklete szerint jőváhagyja, felhatalrnazza Grűber
Zoltán polgármestert a megállapodás aláírására.

3. Egyetért Kecskéd község Önkormányzata és az Oroszlényi Szolgáltatő zrt' között a
víziközmű-vagyon üzemeltetésére létrejött vagyonkezelési szerződés 2014. június 30.
napjáva|, közös megegyezéssel történő megszüntetésével, felhatalmazza Gruber Zoltén
polgármestert a szerzódés aláírására.

4. Kecskéd község Önkormány zata és az oroszlányi Szolgáltató Zrt. között a vizikozmú-vagyon
üzemeltetésére létrejött vagyonkezelési szerződéshez kapcso1ódó vagyonelszámolást
tartalmaző megállapodás előkészítésének végső határidejét 2014. szeptember 1. napjában
határozza meg. Felkéri Gruber Zoltétn polgármestert, gondoskodjék a vagyonelszámolás
jóváhagyásának a Képviselő-testület 2014' szeptember 10-ei ülésére történő előterjesztéséről.

Határidő:
Felelős:

ahatározat kihirdetésére: 2014. június 28.
ahatározat kihirdetéséért: Antalné Zabányi Júlia jegyző

2. napirend: Beszámoló a két ülós kiizöttvégzett munkákról és a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról' valamint az e|őző ülés óta eltelt ídőben
végzett fontosabb munkákról és főbb eseményekről

Grúber Zoltán polgármester:

az utolsó testiileti ülés 2014. ryájus 28-an volt.
május 29-én résá vettem azEDY Zrt.közgyűlésén, mint részvényes

Június
2. Által,ános Iskola pedagógus napi iinnepségén vettem részt
5. oroszliínyi Szolgáltató Zrtkényszerüzemeltetési hatósági eljárás
11. Műszaki Bizottság ülésezett
L2. TÖOSZ jubileumi közgyűlésen voltam Szazhalombattán
16. Területfejlesáési Fórum Tatabányán aMegyehazán
17. Szennyvízvagyon átadással kapcsolatos fórum az orosz|ányi Polgármesteri

Hivatalban (önkormany zatok, osz Zrt,ÉDv ZÍt)
19. Általanos Iskolai tanévzárő tinnepség, Jó tanuló, jó sportoló díj átadása,

Véradás volt a MűvelődésíHazban sokan részt vettek



23. Biinmegelőzési Konzultácón vettiink részt az oroszlányi Polgármesteri Hivatalban,
Madari Csaba rendőrkapitrány tartott tájékoztatőt.

24. PV. sziréna ellenőrzést tartott a Katasztrófa védelem,
résá vettem az oroszlányi képviselő-testtileti ülésen, elfogadtrík az szewtyvíz
vizíközmú üzemeltetéssel kapcsolatos szerződést.

Grúber Zoltán polgármester: Van-e kérdés, észrevétel?
Aki elfo gadj a a beszátmolót' kérem kézfelemeléssel j elezze.
Szavazottajelenlévő öt fő képviselő. Öt igenszavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül a képviselő-testület elfogadta a besziímolót.

9 4 120|4. Nl.25.\ |{I . számű határ ozat

Kecskéd Község Önkormanyzatának Képviselő-testÍilete a két ülés közötti fontosabb
eseményekrő|, ahozott döntésekről, jelentés alejánt határidejű határozatok végrehajtásráról
szóló táj éko ztatőt elfo gadta.

Hatráridő: azonnal
Felelős : Gruber Zo|tán polgármester

3.naoirend: Az önkormányzat2014. évi költségvetési rendeletének mtódosítása

GrúberZoltánpolgármester: előterjesáéstelőzetesenmindenkimegkapta.
Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzltttk a költségvetési
rendelet módosításríról
Szavazottajelen lévő 5 képviselő. 5 igen szavazaÍtaIelfogadtak az Önkormányzat2014. éví
költségvetésérőlszóló 2l20I4.(LL2.) sz. költségvetósi rendeletét módosítő 4l20l4.(vl.25.)
sz. rendeletet.

4. napirend: Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mííködési Szabályzatánakmódosítása

Grúber Zoltán polgármester előterjesztést előzetesen mindenki megkapta.
Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Amerrrryiben nincs, kérem szavazzllnk

Szavazotta jelenlévő öt fő képviselő. Öt igenszavazattal' ellenvélemény és tartózkodás
nélkül a képviselő-testtilet elfogadta az előterjesáés szerintíhatározatijavaslatot.

95/2014. (VI.25.) KT. számú határozat

Kecskéd község Önkormanyzat Képviselő-testiilete a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370l2011.(xll.3l.) Kormányrendelet
15.$.(2) bekezdése értelmében a Polgármesteri Hivatal felülvizsgált Szervezeti és Működési
SzabáIyzatát a Il.llll2.ponttal való kiegészítés utiín a határozat mellékletében foglalt
tartalommal j óváhagyj a.

Hataridő: azonnal
Felelős: Antalné Zabányi Jtilia jegyző



S.napirend: Polgármesteri Hivatal elektronikus információbiztonsági feladatainak
ellátása

Grúber Zoltán polgármester: az előterjesztés az ülés előtt kiosáásra került.
Van-e kérdés, észrevétel, javaslat?
Hatátozati javaslat: Kecskéd község Önkormanyzat képviselő-testülete a Polgármesteri
Hivatal információbiztonsági feladatinak ellátáséna 254.000,-Ft-ot biáosít a tartalék keret
terhére.
Kérem szavazztsttk
Szavazoti a jelenlévő öt fo képviselő. 4 igen szavazattal, l tartőzkodással a képviselő-testület
elfo gadta a hatán ozati j avaslatot.

96 l20l4. (YI.25.\ KT . számű határozat

Kecskéd község Önkormiányzat képviselő-testülete a Polgiármesteri Hivatal
információbiztonsági feladatinak ellátásara254.000,-Ft-ot biztosít a tartalék keret terhére.

Határidő: azotalal
Felelős: Antalné Zabányi Jtiiajegyző

6.napirend: EGYEBEK

o Repülőtéri épület felújítása

Gn'iber Zoltán poleármester: a Műszaki Bizottság javasolja a tető felújítását _ nagyon
beazikaz épület- az önkormányzat költségére, mivel az épilet egyébként is az önkorményzat
tulajdona.
Csapucha Tamás képviselő: valóban katasztrőfális állapotban van az épület. Felkell mérni,
hogy konkrétan milyen felújításra van sztikség, mekkora annak a kciltsége. Ezek ismeretében
kell leülni tárgyalni, egyeáetni azold Timerrel.
Grúber Zoltán polgármester:Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem
szavazzuttk.
Határozati javaslat: Felkell mérni, hogy a repiilő téri épület vonatkozásában konkrétan milyen
felújításokra van sziikség, azoknak mekkora a költsége. Ezután a konkrét feladatokról
egyeztetnikell az üzemeltető old Timer Klubbal.
Kérem szavazzutlk
Szavazotl. a jelenlévő öt ftí képviselő. 5 tgen szavazatíal a képviselő-testület elfogadta a
határ ozati j avas l atot.

97 l20l4. (YI.25.\ KT . számű határozat

Kecskéd község Önkormanyzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. Fel kell mérni, hogy a repülő téri épület vonatkozásában konkrétan milyen

felújításokÍa van szükség,
2. azoknak mekkora a költsége.
3. Ezutén a konkrét feladatokról egyeztetnikell azüzemeltető old Timer Klubbal.

Határidő: azonnal
Felelős: Gruber Zo|tánpolgármester



. Agrowitt Kft közút nyomvonalának áthelyezésóre vonatkozó kérelme

Grríber Zoltán polgármester: az előterjesztést előzetesen mindenki megkapta. Van_e
kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzut'lk az előterjesztés szerinti
hatar ozati javas latról.
Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. 4 igenszavazattal,I tartózkodással a képviselő-testiilet
el fo gadta a határ o zaii j avas latot.

98 l20t4. NI.25 ;l KT . számű határozat

Kecskéd község Önkormanyzat Képviselő-testülete az Agrowitt Kft kérelme alapján a
következő döntést hozta:

1. a 098lI hrsz-ú, 3366 n} önkormrányzati tulajdonú külterületi közút minősítésű, a
törzsvagyonrészétképező ftjldrészletet érintő telekalakításhozhozzájérul

2. a telekalakítás során a 098/1 hrsz-ú, a törzsvagyon részét képező, közut minősítésii
3ó66 fi} floldtertiletből 688 m2 nagyságú tertilétet kivon és 15.330,-Ft-ért e|ad az
Agrowitt Kft-nek

3. ugyanakkor Wittmann Antaltól 15.330,-Ft-ért a fulajdonát képező 087 hrsz-ú
területéből 688 m2 nagyságú területet megvásiírol a 098/1 hrsz-ú területhez, ezáltaI az
önkormríny zati tór zsv agyon nem c sökken.

4 . felhatalmazza a p o|gátrme stert az adásv ételi szerző dések aláírás iíra

Hatráridő: azownl
Felelős: Gruber Zolténpolgiírmester

. Önkéntes Tűzoltó Eryesiilet térburkolatra vonatkozó kérelme

Grúber Zoltán polgármester: Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület aztkéiaz Önkorményzattől,
hogy az önkormanyzat tulajdonát képező térburkolatbő| 64 m2 _nyi mennyiséget biziosítson
a tílzo|tő szertét előtti terület térkövezéséhez
Javasolom, hogy a Tuzoltőszertar előtti terület térkövezéséhez az Önkormanyzat 64 m2-nyi
térkövet biztosít
Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs' kérem szavazzllt'lk

Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. 5 igen szavazattal a képviselő-testiilet elfogadta a
hatátr ozati javas latot.

99 l20l4. NI.25.\ KT . számű batározat

Kecskéd község Önkormrányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Tűzoltószertár előtti
terület térkövezéséhez az Önkormrínyz at 64 m2-nyi térkövet biztosít .

Hatríridő: azonnal
Felelős: Gruber Zoltánpolgármester

o Vakok és Gvengénlátók Egyesületének támogatási kérelme'

Grúber Zoltán nolgármester: ismertette Vakok és Gyengénlátók Egyesületének
működésükh öz kért támo gatási kérelmet. 20 ezer forintot j avasol.



Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavaznlnk

Szavazotí a jelenlévő öt fo képviselő. 5 igen szavazattal a képviselő-testÍilet elfogadta a
hatfuozati javaslatot.

100/2014. (VI.25.) KT. számú határozat

Kecskéd község Önkormanyzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Vakok és
Gyengénlátók Egyesületének 20 ezer forint támogatást nyújt a működéstikhöz.
Határidő: azowtal
Felelős: Gruber Zoltánpolgármester

A polgármester egybentájékoztatta a képviselőket, hogy 4.500 eFt került felosáásra a
pály ánő civil szerve zetek között.
Horgászegyesület 820 eft, Dalarda 200 eft, Sport 2.000 eft, Néptanc 900 eft, ÖTE 400 eft,
N1ugdíjas Klub 150 eft

. Általános iskola előtti terüIet csapadékvíz elvezetése

Grúber Zoltán polgármester: az iskola előtt területről a csapadékvíz elvezetésére
Hartmann József alpolgármester javaslatát. Kéri a véleményezést.
Hartman József alpolgármester: javasolja még, hogy ezzeI egyidőben, ha miír a munkagép
itt van, a Fő utcában a Krascsenicsék melletti arok is legyen rendbe téve.

Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem ,rur*orrrk

Szavazott a jelenlévő öt fti képviselő. 5 igen szavazatta| a képviselő-testiilet elfogadta a
határ o zati j avaslatot.

101/2014. (VI.25.) KT. számú határozat

Kecskéd község Önkormanyzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy az iskola előtti és a
Krascsenicsék melletti vizes árkok rendbetételére arajánlatokat kér be. A legelőnyösebb
ajánlat alapján a 2014. évi költségvetés Viíros-község gazdálkodás előiranyzat terhére a
karb antartást elvé geÍeti.

Hataridő: 20 1 4.augusztus 30
Felelős: Gruber Zo|ténpolgrírmester

o Iskolai Alapítványnak képviselői keretből nyújtott támogatás
jóváharyása.

Grúber Zoltán polgármester: Eck Ferenc képviselő képviselői keretéből
trímogatást kívan nyújtani az iskolai Alapítvrínynak. A Mötv. értelmében el*tezkell a
képviselő-testület j óváhagyása
Van_e kérdés' észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazz'lltlk

Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. 5 igen szavazattal a képviselő-testiilet elfogadta a
hatér o zati j av asl atot.
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Kecskéd község Önkormrínyzat képviselő-testtilete Eck Ferenc képviselő képviselői
keretből az Iskolai Alapítványnak nyújtott tiímogatást j óvríhagyj a.

Hatríridő: azowtal
Felelős: Gruber Zoltánpolgármester

o Vértesi Templom Fesztiválon való részvétel

Grúber Zoltán polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet a július 5-6-aÍl
megrendezésre kerülő Vértesi templom fesÍiválról, Kecskéd is kapott meghívást. Felkéri a
Kulturális Bizottságot, hogy készülj enek fel a rendezvényre.

o Vaslábi meghívás készülés

Grúber Zoltán polgármester: Meghívtrík a községet az" Európai polgarokért 
',rendezvényre Vasláb erdélyi.leJppülésre enől miír ttibbször targyaltunk. Most végre arról

kellene dönteni, hogy a 32 fő#(ificos * zenekar+ 3 kísérő) ki megy. Minden k<iltséget áltjon
az önkormány zat vagy a résffir ev ők is fi zessenek valamennyit.

Hartmann József alpolgármester: Tomayer képviselő most nem fudott eljönni, de az ő
véleménye, hogy arésztvevők is fizessenek.
Csapucha Tamás képviselő: korábban a sportosok lehmeni utazását is az önkorményzat
támogatta, most így kellene.

Heves vita alakult ki. Döntés nem született.

A polgrírmester az ülést 19,10 órakor |ezárta.

kmf.
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a Képviselő_testület 2ül4.június 25-én 17. órakor

tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
2852 Kecskéd, Vasút u. 105.

Az ülés napirendi pontiai:

1. Beszrímoló a két ülés között végzett munkákról és a lejtírt hattáridejii
határozatok végrehajtásaról, valamint az előzi3 ülés óta eltelt időbenvégzett
fontosabb munkákról és főbb eseményekről.
Ea: Gruber Zoltánpolgármester

2. Szewtyvízelvezető rendszer bérletével és tizemeltetésével kapcsolatos
d<intések
Ea:- Gruber Zo|tánpolgiírmester

3. Az önkormányzat20t4. évi költségvetési rendeletének módosítása
Ea: Gruber Zoltánpolgármester

4 . Pol gárme steri Hivatal S zerv ezeti é s Mtikö dé si Szab ály zatának mó do sítása
Ea: Antaln é Zabanyi Jtiia jegyző

5. Egyebek

6. Kérdés, interpelláció önkormányzati ügyben.

7. Helyi kitiintetések (,,Kecskéd Díszpolgáta" és,,Kecskédért'' Emlék-
plakett ) adomríny ozásának megtrírgyalása (zárt ülés)
Ea: Gniber Zoltánpolgármester

A napirend fontosságiára való tekintettel kérem szíves megjelenését.
kérem jelezze a 478-002 vagy a 478-244 telefonszámon legkésőbb az ülés

Távol maradását
napján 13 őráig'

Kecskéd, 2014. június 17.

f"m'b
h*ffi 

^*il

Telefon: 34 /478-244
E-mail: hivatal@kecsked. hu

Fax: 341578-022
lnternet: www. kecsked. hu


