Kecskéd Község Önkormányzata
Képviselő_testtilete
2852.Kecskéd, Vasút u. 105.

Jegyzőkönyv
Készült 2014. augusáus 07.-én 08 órától
megtartott rendkívüli képviselő_testületi ülésről
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint
Jelen van:
Gruber Zo\tán pol gárme ster
Hartman József alpolgármester
Csapucha Tamás képviselő
Eck Ferenc Zsolt képviselő

Eck Márton képviselő
Tomayer Béla képviselő

+j

Nincs jelen:
Wittmann Csaba képviselő
Meghívottak: nincsenek

Grúber Zoltán polgá{mester: Megnyitja az ülést, köszönti a megjelent
képviselő-testtileti tagokat, Antalné Zabarryí Júlia jegyzőt, Suhai Judit

igazgatási előadót, akit egyben felkért a jegyzőkónyv vezetésére.Megállapítja,
hogy a megjelent képviselők száma hat f('. A képviselő-testtileti ülés
határozatképes. A napirendeket tartalmaző meghívót mindenki előzetesen
írásban megkapta. Javasolja a Járdafelújítás Vasút utcában és a Fő utcában c.
napirend felvételét.

Aki a

napirendekkel egyetért kérem kézfelemelésselszavazzon. Jelen van 6
képviselő. 6 igen szavazattal a napirendi javaslat elfogadva.

l20 l 201 4.l (YILI.1..|KT .sz. határ ozat
Kecskéd község önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendeket
fogadta el:
1

.

Szennyví ze|v ezető vagyonkezelésbe adásának megszüntetés

2. Yizikozrrilre
3

.

4,

( szennyvíz) vonatkozó gördülő fejlesztési terv
G átz szolgáItatő _ Önkorm ány zat közötti megáll apodás köaerület

igénybevéte1ére
Helyi Yálasilási Bizottság és Nemzetiségi SzavazatszámIáLő Bizottság

megválasüása
5. Járda felújítása Vasút utcában és a Fő utcában
6. Egyebek

Hatátridő: azowtal

Felelős:

GruberZoltánpolgármester

1.napirend: Szenn yvizelvezető vagyonkezelésbe adásának megszüntetése.

Az oszZrt.

2014. június 30-tól nem
üzemeltetője a kecskédi szennyvízhálőzatnak. Az előterjesztést mindenki
megkapta. Van_e kérdés,vélemény,észlevétel?Ha nincs, akkor az
előterj esztésben szereplő határ ozati j avaslatr őI szav azzunk.
;:
Jelen van6 képviselő, 6 igen szavazattal a következőhatérozatothozta:

Grúber Zoltán nolsármester:

121t 201

4. l (YIII.1

.|KT .sz. határ ozat

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete az Oroszlányi Szolgáltató
Zrt-vel 2010. június 30-átn a kecskédi szennyvizelvezető rendszer
vagyonkezelésérekötött vagyonkezelői szerződést a határozat mellékletét
képező Megállapodásban foglaltak szerint 20l4.jú1ius l_ei hatállyal felbontja.
Melléklet

MEGÁLLAPooÁs
Amely létrejött egyrészről
Kecskéd Község onkormányzata (székhelye: 2852 Kecskéd, Vasút utca 105, adószáma: 153886249-211; képviseli: Grúber Zoltán polgármester), mínt onkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről az

oroszlányi SzoIgáltató zrt. |zl4ooroszlány, ganki oonat utca 2, cé$egyzékszáma: 1L-10-00L601,
adószáma: L27g4726-2-11; képviseli Lázár Mózes vezérigazgató), mint Vagyonkezető) között, az
alábbiak szerint:

L.
2.
3.

4.
5.

Felek Kecskéd község szennyvízelvezető és kezelő művének vagyonkezelésére 2010. június
30-án vagyonkezelői szerződést kötöttek.
Felek megállapÍtják, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CC|X törvény hatályba
lépésévelaz oroszlányi Szolgáltató Zrt a víziközmű működtetésére vonatkozó előírásoknak
nem felel meg, ezért a tulajdonos az Észak-dunántúli Yízmű Zrt-vel kíván a víziközmű
Vagyonra bérleti üzemeltetési szerződést kötni, 2014' július 1-jei hatállyal.
A bérleti üzemeltetési szerződés megkötésének érdekébenszerződő felek Kecskéd község
szennyvízelvezető és kezelő művének vagyonkezelésbe adására kötött vagyonkezelési
szerződést 2014. június 30-i hatállyal, közös megegyezéssel felbontják.
A szerződés felbontásával egyidejűleg Vagyonkezelő visszaadja az önkormányzatnak az
általa kezelt víziközmű Vagyont annak érdekében, hogy a Vagyon az Észak-dunántúli Vízmű
Zrt-nek birtokba adható legyen.
Felek megállapodnak abban, hogy Vagyonkezelő 2014' szeptember 1. napjáig kidolgozza a

vagyonkezelési szerződés megszüntetésével összefüggő

vagyonelszámolást tartalmazó

megá l la podás feltételeit.

6. Felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
oroszlány, 2014. június 30.

Önkormányzat

képviselője

oszzrt képviselője

Határidő: azoÍ7nal
Felelős: Gruber Zoltánpolgármester

2.napirend:
.

vízikőzmtire ( szennwíz) vonatkozó gördülő fejlesztési

terv
polgármester:
Az előterjesztést mindenki megkapta. Van_e
Grúber Zoltán
kérdés,vélemény,észrevétel?Ha nincs, akkor aZ előterjesztésben Szereplő
határ ozati j avaslatr ől szav azzunk.
Jelen van 6 képviselő, 6 igen szaYazattal a következőhatározatothozta:

l22 l 201 4. l (YIII.7 .)|{I .sz. határ ozat
Kec skéd község Önkormány zat Képviselő-testü lete az Észak_dunántúli Y ízmí;;
Zrt áLta| üzemeltetett kecskédi víziköZmúre vonatkozó 2015. éVtől 2029- évig
tartó gördülő

fejlesztési tervét elfogadja.

Határidő: azorrrtal
Felelős: Gruber Zoltánpolgármester

3.napirend:

Gázszo|gátltató - Önkormányzatközötti
megállapodás közterület igénybevételére

Grúber Zoltán polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Van-e
kérdés,vélemény,észtevétel?Ha nincs, akkor az előtefiesztésben szereplő
határ ozati j avaslatr őI szav azztnk.

Jelen van 6 képviselő, 6 igen szavazattal a következőhatározatothozta:
123 l 20l 4. l (YIII.7 .\KT .sz. határ ozat
G

áz szo\gáItatő - Önkorm ényzat közötti me gá1
igénybevételére

Ke c ské d köz

sé

l

apo dás

közterül et

g Önkormán y zata é s az Égaz-D é gaz F oldgáze|o sztő Zrt.

1. a foldgazellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, a bányászatről szőIő
1993. évi XLVII. tv. 38/A $.(5b) bekezdés és a végrehajtásrára kiadott
203lt998.(KI.19.) Korm.r. alapján az önkormányzat tulajdonában
Iévő,kónerületet érintő íjzemelő,létesülő gázelosrtő vezeték által érintett

2.

terület igénybevételéremegállapodást köt.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2014. augusztus 30.
Felelős: Gruber Zoltánpolgármester

4.napirend

: Helyi Választási Bizottság

és Nemzetiségi Szav

azatszámlálő

Bizottság megválas ztása

Grúber Zoltán polgármester; Az előterjesztést mindenki megkapta. Az
el

őterj

e

szté sb en szerep ő haÍár ozati j avas l atokró 1 szav
1

aznltk.

Jelen van 6 képviselő, 6 igen szavazattal a következóhatátrozatothozta:
12 4 t

201 4, | (Y III.7 .\KT .sz. határ ozat

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete a váIasztási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény 23. $. alapján a Helyi Választási Bizottságtagsának:
Horn Antal Kecskéd, Rákóczi u.2la,
Legát Csaba Kecskéd, Fő u. 37la,

Juhász Józsefiré Kecskéd, ovoda u.24. sz. lakosokat, póttagnak
Sárai ImrénéKecskéd, Kossuth u. 5. sz. alatti és
Nagy Alexandra Kecskéd, Rákóczi u. 4.sz. lakost megválasztja.
Hataridő: azorrrtal
Felelős : Antalné Zabányi Jiilia jegyző

Grúber Zoltán polgármester: szavaznlnk az e|őterjesztés szerinti második
határozati javaslatról. Jelen van 6 képviselő, 6 igen szavazatal a következő
hatétrozatothoúa:

t25 l 20l 4. | (YLII.7 .\I{l .sz. határ ozat

Kecskéd község ÖnkormányzatKépviselő-testtilete aválasztási eljarásról szóló
2013. évi XxXu. törvény 24.$.(1) bekezdés értelmébena Nemzetiségi
S

zav azatszámIáIő B izotts á g tagi ának

:

Torma Ferencné, Kecskéd, Rákóczi u. 58. sz, Nikits Józsefné;Kecskéd, Vasút u.
64. sz.. Stréhli Kitti,Kecskéd, Óvoda kóz l}.sz., póttagnak Geracsek Alfrédné,
Kecskéd, Vasút u. 68. sz. alatti lakost megváIasztja.

Határidő: azowtal
Felelős: Antalné Zabányi Jiúia jegyző
5.

napirend: Járda felújítása Vasút utcában

Grúber Zoltán polgármester: Javaslom: Hogy

és a Fő utcában
a Vértes_út Kft. aján|atát

fogadjuk el.

Eck Ferenc Zsolt képviselő: Az előterjesztés mellékletében más összegek
vannak.

Grúber Zoltán polgármester: atáblázat kiktildése után Módosított ajánlatot
adott acég. Azelőteqesáés szövegében már azi$ adat szerepel.
Eck Ferenc Zsolt képviselő: Iárdára elkölteni 19 milliót önerőbőI, ezt nem
lenne szabad. Lesz konszolidációs pénzünk.

Grúber Zoltán polgármester;

Járdátra-nem fognak

kiírni páIyánatot, az

aszfa|t

csak emelkedik évről-évre. Mikor kapjuk meg a konszolidációs pétlil?
Jó lenne tudni.
Tomayer Béla képvíselő: Lehet, hogy a díszburkolat olcsóbb lenne.
étra meg

Grúber Zoltán polgármester: Azért kérttink fuajánlatokat aszfa\tozott járdálra,

mert eddig erről volt szó. A díszburkolat új téma. Ha elölről kell kezdenünk, az
újabb ötletek miatt, akkor itt nem lesz járda.
Hartman József alpolgármester: Teljesen meg Vagyok döbbenve. Kérjuk az
áraján|atokat, mát nem fognak minket komolyan venni. Most gondolkodtok
arról, hogy ne legyen járdafelújítás, amikor már arról kellene dönteni, hogy ki
legyen a kivitelező. Évekóta beszélünk a járdárőI. A Hajóka Kft utólagos
felmérése,nevetséges.
Tomaver Béla képviselő: Nem arról beszélünk' hogy ne legyen, hanem, a
díszburkolat olcsóbb lenne.
Grúber Zoltán polgármester: Nem vagyok abban biáos, hogy a díszburkolat
olcsóbb lenne. Kívánunk-e idén jardát építeni?Szavazott a jelenlévő hat fií
képviselő. Hat igen szavazattal ellenvélemény és tartőzkodás nélkiil a következő
döntést hozta a képviselő-testület:
12612014. (YIII.1 .\

KT. számű határozat

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testtilete úgy döntö!Í, hogy
a Vasút u.2-58. és a Fő ű.3-99.háaszámok előtt járda szakaszokat felújítja.
Felelős : Gruber Zoltán polgármester
Határidő: azonna|

Grúber Zoltán polgármester Javaslom, hogy

a Vértes-útkft.bíznlkmeg a

kivitelezési munkálatokkal.
Szavazotta jelenlévő hat fo képviselő. Öt igen szavazattal,I tartőzkodással,
úgy döntöttek, hogy a Vértes-útkft. bízzák meg.
|271201'4. (YIII.1 .\

|{I. számű határozat

Kecskéd község Önkormány zat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy

1.

a Vasút u.2-58. és a Fő ú. 3-99. hézszámok előtt járda

szakaszok

felújításával a benyújtott árajénlat alapján a Vértes űtKft-bízzameg.
2. Felhatalmazza a polgármestert, h1sr a kivitelezői szerződést kösse meg.
Felelős: Gruber Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

6

Grúber Zoltán polgármester : A kciltségvetésben az előirányzatokkozölt át
kell csoportosítani apénzt. úret,i;itasra szánt Tízmil\iős önerős pénzttegyiik át
abetervezett Tízmilliós járdafelújításhoz, így meglesz azke|lő pénz. Aki ezze|
egyetért, kézfelemelésselje\ezze. Szavazotta jelenlévőhat fb képviselő. ot
igen, egy tartőzkodás mellett elfogadták

l28l20l,4.

(Ylll.j

.\

a

javaslatot.

\{I. számű határozat

Kec skéd község Önkormány zat Képvis elő_te stiilete úgy döntött,

ho

gy

I. Az éves költségvetésben aZ útkorszenísítésretervezett 10 millió Ft
előirányzatot átcsoportosítja és a járda aszfaltozásra tervezett előirányzatot
azzal megemeli.

Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltánpolgármester

Grúber Zoltán poleármester Műszaki ellenőrt kell fogadnunk. Javaslom, hogy
Fazekas Gyulát bízzuk meg és a képviselo-testület bízza r-neg a polgármester,
hogy tárgyaljon a műszaki ellenőrrel a vállalási összegről. Szavazott
hat fti képviselő. Hat igen szavazattal elfogadták a javaslatot.
129120|4. (YIII.7 .\

a

jelenlévő

KT. számű határozat

Kec skéd Kozség Önkormány zata Képvi selő-testülete úgy döntött, hogy
1. A járda felújítás műszaki ellenőrzésével Fazekas Gyula Kecskéd,
Fellner J. u. lakostbizza meg.
2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a műszaki ellenőri díjban
megállapodjon és a megbizási szerződést aláí1a.

Hatátidő: azowtal
Felelős : Gruber Zoltán polgármester
6.

napirend

.

Egyebek

Repülő téri épület felújítása

Grúber Zoltán polgármester: Műszaki bizottság

irodaépület tetőfelúj ítását.
Két ár ajánlatot kértiink.

tétrgyalta a repülőtér

A

Huszár kft. bruttó 895.096.-Ft-os,

a

árajánlatot adott.
Minimális különbség van akét fiánlat között.

Simon Bt. bruttó

895.251,_ft-os

Azt javasolja a műszaki bizottság,
hogy a kecskédi vállalkoző a Simon Bt. ajánlatát fogadjuk el. A felújítás
eIőirányzatát a tartalék keret terhére biztosítsa az önkormányzat.
Grúber Zoltán polgármester: Van_e más javaslat? Nincs.
Szavazotta jelenlévő hat fo képviselő. Öt igen szavazattal,I tartőzkodással
elfogadta a képviselő_testület

aj

avaslatot.

130/2014. (VIII.7.)

KT. számú határozat

Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
1. repülő téri iroda épületet a benyújtott árajánlat a|apján a kecskédi
Simon Bt-vel újíttatjafel.
2. megbízza apolgármestert a vállalási szerződés aláírására
3. a felújításelőirányzatát - 895.251,-ft_ a tartalék keret terhére
biztosítja.
Hatéridő: 20 I 4.szeptember

3

0.

Felelős: Gruber Zo|tánpolgármester
Grúber Zoltán polgármester: Műszaki ellenórzésre Fazekas Gyulát javasolja,
ésbízzákmeg a polgármestert hogy amúszaki ellenőri díjról állapodjon meg.
Szavazott a jelenlévő hat fő képviselő. Hat igen szavazattal elfogadta a
képviselő-testtilet

aj

avaslatot.

13112014. (YIII.7.\

|(T. számű határozat

Kecskéd Község Önkormán y zata Képvi selő-te stülete úgy döntött, hogy
1. A repülő téri iroda épület felújításműszaki ellenőrzésévelFazekas
Gyula Kecskéd, Fellner J. u. lakostbizza meg.
2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a műszaki ellenőri díjban
m e gál l ap o dj on é s a me gbízási szer ző dést aláírj a.
3 . a muszaki ellenőrzés előir ány zatát a tartalék keret terhére biztosítj a.
Határidó: azowtal'
Felelős : Gruber Zo\tán polgármester

.

Bányász emlékhely kialakítása

Grúber Zoltán polgármester: a julius 16-ai ülésen döntöttünk a bányász

emlékhely kialakításáról. Jártam
Adnak csilleszekrényt talpfáxal,

a

Márkushegyi biínyaüzem igazgatőjánál.
th idomot, szenet, Jövő héten el tudjuk
száIlítani ezeket a dolgokat. Anyagokat biáosÍtjuk hozzá. Eck Márton képviselő

vállalta, hogy lefesti a csilléket.
Két csille lesz, az egyik áLlő, amásik feldőlt és kiborul belőle a szén.
Elfogadhatő-e ez, hogy igy nézzen ki? Tartunk előtte bejarást és mindenki
elmondhatja a véleményét.Kert-tech kft adott ajánlatot. 428.456,-ft a növény,
|43 ezer 425,- ft a munkadíj.
Még valakitől ajánlatotkell kérni, mert egy ajánlat alapjánnem lehet dönteni.
A képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy azonos műszaki
tartalommal kérjen ajánlatot, ez alapján a polgármester döntsön a megbízásról,
de csak ennek az összegnek az erejéig, egyenlőre az áItalános tartalékkeret
terhére. Szavazott a jelenlévő hat ft' képviselő. Öt igen szavazatta|, egy
tartőzkodással a képviselő_testület elfogadta a javaslatot. i:

t32l2014. (YIII.1.| KT. számű határozat
Kec skéd Község Önkormány zata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. abátyász emlékhely parkosítás kialakitásáramég egy árajánlatot

kell

kérni zzonos műszaki tartalommal
2. a két árajánlat alapjan a polgrírmester döntsön a kivitelezőről, de csak a
Kert-te ch kft ár aj ánlatának erej é i g.
3. az emléL<hely kialakításának előirényzatát atartalék keret terhére
biaosítja.

Határidő: azotatal
Felelős : Gruber Zoltán polgármester

Eck Márton képviselő: Át is kellene adni azemlékművet, szeptember 5 vagy
szeptember 6. Bányász zenekart hívjuk meg. Kecskédi, akinek van egyenruhája

Bányászvezetőt is hívjunk meg.
Grúber Zoltán polgármester: Utánajárunk, hogy
öItozzönbe.

termé szete sen vend

é glátás

kit

tudnank meghívni,

mel l ett.

9

.

Burschenkapelle támogatása

Grúber Zoltán nolgármester: Május 1.-én a Burschen Kapelle játszott

ébresáőt. 50 ezet ft. -ot szoktunk nekik adni támogatásként.
Javaslom, hogy 50 ezer forint működési támogatást adjunk.

Eck Ferenc Zsolt

képviselő: Javaslom, hogy a német nemzetiségi
önkormányzaton kereszttil, eszközre adjuk. Leltrárban a nemzetiségi
önkormányzatnállesz.

Nem jogi személyiség,nincs, aki aláírhatna.

Hartman József alpolgármester: Adjuk oda a támogatást a zenekarnak
működésre és költse urra, amire akarja. Nem kell ebbe a nemzetiségi
önkormányzatot bevonni. Teljesen felesleges. Más nem jogi személy szervezet
működését is támogatjuk pl. da|árda, nyugdíjasklub . Azok sem bejegyzett
szewezetek.

Grúber Zoltán polgármester: odaadjuk működésre és a nemzetiségi
önkormányzat, ha akar és tud adni hangszer vásárlásra akkor majd ad

támogatást.
Aki egyetért, azzal, hogy a Burschen Kapelle részéreműködési költségre adjunk
50 ezer forintot, kérem, kézfelemelésseljelezze. Hat igen szavazattal a
képviselő-testület a következő döntést hozta:

t33l201'4. (YIIL7 .\

KT. számű határozat

Kecskéd Község Önkormány zata Képvi selő-testülete úgy döntött, hogy
1. a kecskédi Burschen kapelle ifiúsági zenekarnak 50.00o,-ft működési

2.

tátmogatást ad.

előirányzatot atartalék keret terhére biztosít

Felelős : Gruber Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

o

onkormá nyzatidolgozó nyugdíjazása

Grúber Zoltán polgármester: Tromposch Jóska augusáus 31-el nem dolgozik
az önkormányzatnáI , szeretnék jutalmat adni a végzet| tevékenységéért,an

kérem, hogy nettó 100 ezer forint jutalmat a képviselő-testtilet biztosítson.
Eck Márton képviselő: adjunk inkább KecskédértEmlékplakettet.

A

kitüntetés más kategória. Eddig is aZ
intézményekből nyugdíjba menő minden dolgozó kapott jutalmat. Szavazott a
jelenlévő hat fő képviselő. Hat igen szavazattal ellenvéleményés tartózkodás
nélktil a következő döntésthozta:

Grúber Zoltán nolgármester:

t34/2014. (YIII.7 .|

KT. számű határozat

Kecskéd Község Önkormány zata Képviselő_testülete úgy döntött, hogy
1. miután Tromposch József munkaviszonya 2\I4.augasztus 31-el
megszíínik, több mint 10 éves cinkormányzati munkájáért nettó
1 00. 000,_Ft jutalomban részesíti.
2. az előirányzatot atartalék keret terhére biztosítja
F

elelős : Gruber Zo|tán polgármester

Hatfuidő: azomal

Antalné Zabánvi Júlia iewző: A visszatérítendő támogatásokat mikor kupju

vissza az önkormányzat? Sport, Horgász, Néptríncegyesületek.
Eck Márton Néptánc Eevesület elnöke: Hónap végéig.
Tomaver BéIa Horgászegvesület elnöke: Egy pá|yázati elsziimolást beadtunk
már, egy másikat most adunk be.
Eck Ferenc Zsolt Sportegvesület elnöke: Szeptember közepén jött tavaly,
remélem idén is megkapjuk szeptember közepéig a támogatást.
Csapucha Tamás Kecskéd Községért Alapítvánv elnöke: Szeptember 14._én
átadjuk a Ká|vária-szoborcsoportot. Nem önkormányzati pénzbő|
előfinanszíroznlk, hanem az egyház ad hozzá kölcsönt. Minden képviselőt
szeretettel várunk az átadásra, szeptember 1 4-én.

Grúber Zo|tán polgármester : Az ülést 9 őra

15

perckorbezárom.
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MEeruÍvo
a képvisető-testület 20t4. augusztus 7_én
8o

00

órakor tartandó
rendkívüli ülésére

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

A testületi ülés napirendi pontiai:
1

.

Szennyv íze|v ezető vagyonkezelésbe adásának megszüntetése.

Ea:

Gruber Zoltánpolgármester

( szennyvíz) vonatkozó gördülő
Ea: Grub er Zohtán polgármester

2. Yiziközmílre

fejlesztési terv

megállapodás köáertilet

3. Gáz szo|gáItato _ Ö)nkormányzat közötti
igénybevételére
Ea: Grube r Zoltán polgiírmester

4. Helyi Y álasztási

B izottság és Nemzeti sé gi Szav azatszámláiő

Bizottság

megválasztása
Ea: Antalné Zabányi Jtúia jegyző

5. Egyebek

A napirend fontosságfuava\ő tekintettel kérem szíves megjelenését.

Esetleges távolmara dásátkérem, előző napon je\ezze a 478'002 iII. 478-244
telefonszámon.

Kecskéd, 2014. augusztus 5.
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Telefon: 341478-244
E-mail: hivatal@kecsked.hu

Üelettel:

1\*
m

a

.fl

Gru
po

Fax: 34 /578-022
Internet: www.kecsked. hu

JELENLETI IV
a

Képviselő-testület 2014. augusztus 7-én

Gruber Zoltán

polgármester

Hartman József

alpo1gármester

Csapucha Tamás

képviselő

Eck Ferenc ZsoIt

képviselő

Eck Márton

képviselő

Tomayer Béla

képviselő

Wittmann Csaba

képviselő

Antalné Zabányi Júlia jegyző
Meghívottak:

g4-Wl

li üléséről

