Kecskéd Község Önkormányzata
Képviselő-testiilete
2852.Kecskéd, Vasút u. 105.

Készült'oí;:í.ír?5:iil*8
me gtartott

rendkívüli képvi se lő_te

órától
sttileti ülé sről

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint
Jelen van:
Gruber Zoltán pol gárme ster
Hartman József alpolgármester
Csapucha Tamás képviselő
Eck Márton képviselő
Tomayer Béla képviselő
Wittmann Csaba képviselő

Nincs jelen:
Eck Ferenc Zsolt képviselő
Meghívottak: nincsenek

Grúber Zoltán polgármester: Megnyitja az ülést, köszönti a megjelent
képviselő-testtileti tagokat, Antalné Zabányi Júlia jegyzót, Suhai Judit

igazgatási előadót, akit egyben felkért a jegyzőkönyv vezetésére.
Megállapítja, hogy a megjelent képviselők száma hat fo. A képviselő-testtileti
ülés határozatképes.

Az ülés táxbeszéIőn illetve e-mailen került összehívásra.
A június 25-ei rendes ülésen a Helyi kitüntetések(zárt ülés) tárgyalása továbbá
a Kérdés,interpelláció önkormányzati ugyben című napirend elmaradt és az
eltelt időben több egyéb téma felmerült, ami testületi döntést igényel
Javasolt napirendi pontok:
1. Helyi kitiintetések (,,Kecskéd Díszpolgára" és,,Kecskédért'Emlék_
plakett ) adomány ozásának megtárgyalása (zrírt ülés)
Ea: Gruber Zoltánpolgármester
2. Egyebek
3 . Kérdés,interpelláció <inko rmány zati ügyben.

Szavazott a jelenlévő hat ftí képviselő. Hat igen szavazattaI, ellenvélemény és
tartőzkodás nélkiil a képviselő_testtilet a következő döntést hozta.

l'07l20l'4. (YIl.l'6.\ KT. számű határozat
Kecskéd Község ÖnkormányzataKépviselő-testÍilete a következő napirendeket
fogadta el:

1. Helyi kitiintetések (,,Kecskéd Díszp olgára" és,,Kecskédétt'Emlékp

1

akett ) ado mány ozásának me gtárgy a|ása (zrírt til

Ea;

Gruber ZoLtánpolgármester
2. Egyebek
3 . Kérdés,interpelláció önko rmány zati ügyben.

és

)

Határidő: azowtaI
Felelős : Gruber Zoltán polgármester

l.napirend:

Helyikitüntetések(,rKecskéd Díszpolgára"ooKecskédért''
E mlékplakett ) adományozásának megtárgyalása (zárt
ülés 108_110 sz. határozatok)

2.napirend:

Egyebek

. Énn-roM Kft

hulladékgazdálkodási részvényeinekvásárlási

lehetősége.

Grúber Zoltán polgármester: M Éno-roM Kft . végelszámolás alá került.
Felajánlják a résnényeiket eladásra. Kérdésakarunk-e résnénytvásátolni?

Javaslat: Nem kíván részvénytvásárolni . Szavazott a jelenlévő hat fő képviselőNégy igen szavazattaI, két tartő.zkodás mellett úgy döntött, nem kíván a
részvényekből vásárolni.
111/2014. (VII.16.)

KT. számú határozat

Kecskéd Község ÖnkormányzataKépviselő-testülete úgy döntött, hogy az ÉRDKoM Kft hulladékgazdálkodási részvériyeiből nem vásárol.
Hatétridő: azonnal
Felelős : Gruber Zoltán polgármester

.

Volt tájház mögötti kerítés-Negre Dezsőék mögött - megépítése.

Grúber Zoltán polgármester: Miiszaki bizottság megnéae. Dorogi rácsos
megoldással lehet a legegyszenibben megoldani, az őtkormányzatnak anyagot

kellene csak biztosítani, a munkát a család elvégzi, kcizrrunkások lefestik.
Az anyag max. 100 ezer forintba kerül. Ezt a képviselő_testiilet bixosítja.
Szavazott a jelenlévő hat fií képviselő. Öt igen szavazattal, egy tartózkodás
mellett a következő döntésthoúa:
1121201'4.

(YII.I6.) KT. számű határozat

Kec skéd Község Önkormány zata Képvi selő_te stülete úgy döntött,

gy
1. a volt tájhaz mögött, Negre Dezsőékkel szomszédos telekhatáron dorogi
rácsos megoldással építimeg a kerítést
2. az anyagot az Önkormányzat biztosítja maximum 100.000,_Ft_ig a
költs é gveté s v áro s - köz sé g gazdáIko dás e ő irán y zat terhére
3. a kerítéstaz önkormányzat a közmunkásokkal festeti le.
ho

1

Határidő:z|I4. augusztus
F

elelős

.

:

15.

'.

Gruber ZoItán polgármester

Óvodai (udvari) játékolr, homokozó felújítása

Grúber Zoltán polgármester: Három aján|at érkezett.
1 . Csákvári Attila egyéni v áLlalkozó Bokodró|: 57 I.5 00,-ft .
2. DN Trade Kft Bokodról: 488.950,-ft.
3. Hegyháti Nríndor Kecskédről: 460.000ft.
Mindenki ajánlata bruttó ár.
Javaslom, hogy Hegyháti Nándor kecskédi váIlalkozőt bíznlk meg a munka
eIvégzésévelés a Képviselő-testületbízzameg a műszaki ellenőrzéssel Tomayer
Béla műszaki bizottsági elnököt Szavaznlnk. Szavazott a jelenlévő hat fő. Hat
igen szavazaÍtal ellenvéleményés tartózkodás nélkül a képviselő-testtilet
elfogadta

aj

avaslatot.

Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. az óvodai (udvari) játékok és a homokoző felújításával a benyújtott
árqánlat alapján Hegyháti Nándor kecskédi váI|alkozőtbizza meg.
2. AMűszaki ellenőrzésre Tomayer Bélát a Műszaki bizottság elnökét kérik
fe1.

3

. az

előirányzat az önkormány zat 20 I 4. évi költségvetésében terv enre Van.

Határidő : 2 I 0 4 .aug.3 I .
Felelős : Gruber Zoltán polgármester

o

Búcsúifelhívásra jelentkezők kiválasztása

Grúber Zoltán polgármester: csak Miczák Gyula mutatványos vál|a|koző
adott ajánlatot a megyei újságban megielentetett felhívásunkra , több a1ánlat

nem volt.

Javaslom, hogy a közterüIethasználati díj 50 ezer ft. legyen,20 ezer ft. kaució
mellett. Szavazott a jelenlévő hat fb képviselő.
Hat igen szavazatal, ellenvélemény és tartózkodás nélkiil a képviselő-testiilet a
következő döntést hozta:
11 4 l 201' 4.

(YII.1'6.\ KT . számű határ ozat

Kecskéd Község Önkormány zatának Képvi selő-testülete
l'. MiczákGyula részére50.000,-ft bérleti díjértbérbe adjaa Sporttelep
teriiletét, ahol a helyfoglalást a Sport elnökével egyeztetni kell.
2. helyfoglalás megkezdésekor 20.000,- Ft-ot letétbe hg.lyez, arnelyet az
elvonulás után visszakap, abban az esetben, ha a területet károkozás
nélktil, összetakarított á|Iapotban adja át.
Határidő: azonnal
Felelős : Gruber Zoltán polgármester

.

Áttalános Iskola mobil színpad felújítására vonatkozó kérelme

Grúber Zoltán polgármester: Mobil színpad felújítását kérik. Két ajánlat van.
Hegyháti Nándor ajánlata összesen: 92 ezer a megerősítésre és I47 ezer
csúszásmentesítésre.

Gyöngyfa Holcz

Kft.

ajánlata:

95 ezer és I45 ezeÍ a

megerősítésre

csúszásmentesítésre.

Grúber Zoltán polgármester iavaslata: Megerősítést javaslom elvégeztetni92

ezer ft.-ért Hegyháti Nándorral az ajánlata szerint. Lakkozást nem támogatom.
Szavazott a jelenlévő hat fő képviselő.
Hat igen szavazattal, ellenvélemény és tártózkodás nélkül a következő döntést

hozta:
115/20L4. (Vil.16.)

KT. számú határozat

Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött,
iskola kérelmére

hogy az

1. a mobil színpad megerősítésétmegcsináltatja a bruttó 92.000,_Ft aján|ati
ö s sze gb en a kö ltsé gveté s váro s -közs é g gazdáIko dás e\őir ány zat terhére.
2. A színpad csúszásmentesítésétnem tudja trímogatni.
Hatráridő: azowtal
Felelős : Gniber Zo|tán polgármester

.

Kecskédi Lovas Nap támogatása

Grúber Zoltán polgármester: Javaslom, hogy az önkormányzat is támogassa
az augusilus 30-án megrendezésre kerülő rendewényhez 100 ezer forinttal
járuljunk hozzá, a VIP futamra 20 ezer forinttal a serleg megvásárlásához.
Szavazott a jelenlévő hat ftí képviselő. Hat igen szavazattal ellenvélemény és
tartózkodás nélkül a képviselő-testtilet a következő
1,161201,4.

döntést hozta:

(YII.I6.| KT. számű határozat

Kecskéd Község Önkormány zata Képviselő_testülete úgy dönt<itt, hogy a
1. ,,Kecskédi Lovas nap" rendezvényhez 100.000,-ft-ta1
2. aYIP futam győnesének járó serleg megvásárláshoz 2o.000,-ft-tal járul
hozzá
3 . a kiadás előirríny zat a tartalék keret
Határidő: azowtal
Felelős : Gruber Zoltán polgármester

3.napirend: Kérdés.interpelláció önkormánvzati ügyben.

.

old Timer Aero Klub kérésetető kijavítására

Grúber Zoltán polgármester: Erről már tátrgyaltunk korábban is. Három
ár aj

ánlat

.

v

an a tető j av itásr a. Tárgyalunk tovább.

Bányász emlékmű felállítása

Eck Márton képviselő: A Tájház helyén Bányász Emlékművet szeretnénk

csinálni, ellhez kérjük az önkormányzat beleegyezését.Három képviselő én, az
Eck Feri és Wittmann Csaba állnánk az anyagi ftszét. Kostyállal csináltatjuk
meg a parkosított részét,a többibe a Nyugdíjas Klub is besegít. Kérik, hogy az
önkormány zat jétruljon hozzá az emlékmű köZtertileten való elhelyezéséhez.
Grúber Zoltán poleármester: Öruttink ennek, és javaslom, hogy fogadja el a
testület. Elfogadásra javaslom. Képviselő-testület biztosítja akóztertiletet.
Javaslom, hogy az önkormányzatvál|alja fel a költségeket.

Szavazott

a jelenlévő hat fő

képviselő. Három igen szavazata| harom

tartőzkodás mellett nem kapta meg atámogatást

l'|7120!4. (YII.16.\

a

javaslat.

KT. számű határozat

Kecskéd Község Önkormanyzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy nem
vállalja fel a Bányász Emlékhely létesítésénekköltségeit' nem járul hozzá annak
köZtertileten való elhelyezéséhez.
Határidő: azowtal
Felelős: Gruber Zoltánpolgármester

Csapucha Tamás képviselő: Maximálisan egyetértek az emlékmií
is be volt
felállításával, nem először merül fel, a költségvetés készítésnél
tervene, de amikor erről tárgyaltuk a költségvetést, le lett szaYaz\Ia, azza|,hogy
sokkal fontosabb dolgok vannak, mint egy emlékmű. Kétszer is szavazott már
ebben a kérdésben a képviselő-testület, kétszer Leszavaztuk Most azért mert
képviselők felvállalták, hogy mégis megvalósítják, máshogy akarunk dönteni.
Hartman József alpolgármester: Engem is megkeresett a'Farkasné, de azt
j

avasoltam, hogy a bány ász szakszew ezeten keresztül kezdj e el a szerv ezést.

Grúber Zoltán polgármester: Gondoljuk át, az önkbrmányzatnak kell
megcsinálnia. A településen szinte minden héaban van vagy volt valaki, aki
bartyában dolgozott.
ebben elrendelni.

Az

e\őző szavazást vonjuk vissza.

Szavazott a jelenlévő hat
határ ozatot hoúa a testület :

fo képviselő. Hat igen

118/20L4. (V[.16.)

Új

szavazást akarok

szavazattal

a következő

KT. számú határozat

Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testtilete úgy döntött, hogy a
bányász emlékhely létrehozásával kapcsolatos 1l712014. (V[.16.) KT. számil
határ ozatát vis szavonj a.

G rú b e r Zoltá n pol gá rm este r : Határ ozati j avasl atom a köve tkező

:

Farkas József kecskédi lakos írásos'kérelmére,valamint Eck Ferenc Zso\t
képviselő, Eck Márton képviselő és Wittmann Csaba képviselő előkészitő
munkájára és javaslatára a képviselő-testtilet úgy határozott, hogy a létesítendő
Bányász Emlékhely kialakításának tényleges költségeit az önkormányzat az
általános tartalékkerete terhére magáraváIIaIja. A képviselő testülethozzá$áni,
hogy az Emlékhely a voltrájhánhelyén kerüljön kialakítása.
Határidő

: 20 I

4. szeptember 6.(ünnepélyes átadás)

Szavazott
hozta:

a

jelenlévő hat fti képviselő. Hat igen szavazatta| a következő döntést
119/2014. (VII.16.)

KT. számú határozat

Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testiilete úgy döntött, hogy Farkas
József kecskédi lakos írásos kérelmére,valamint Eck Ferenc Zso|t képviselő,
Eck Márton képviselő és Wittmann Csaba képviselő előkészitő munkájára és
javaslatára a képviselő-testület úgy hatétrozott, hogy a létesítendőBányász
Emlékhely kialakításának tényleges költségeit az önkormányzat az áItalános
tartalékkerete terhére magára vállalja. A képviselő testtilethozzájáruI, hogy az
Emlékhely a volt Tájházhelyén kerüljön kialakítása.
Határidő : 20I 4. szeptember 6.(ünnepélyes átadás)
Határidő : 20 I 4. szeptember 6.
Felelős: Gruber Zoltánpolgármester és a Kulturális Bizottság

o

Csapucha Tamás képviselő' Kecskéd Községért AlaÉítványelnöke:
E lké szü lt a Kálv aria S z ob orc s op ort átadása v árhatő an szeptemb er I 4 - én
történik. Meghívok az átadásra minden képviselő-testti_leti tagot.
.

o

Grúber Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületi tagokat,
hogy az erdéIyiLátogatás miatt ma 16 orátőI Hartman József
alpolgármester helyettesíti hétft' 16 fuáig.

Grúber Zoltán polgármester

:

Az ülést 9 őra 35 perckorbezátrom.
Kmf.

*#**+iJúlia
legyzq

