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

Jegyzőkönyv
Készült 2014. szeptember 24.-én 08 órától
megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről

Jelen van:
Grúber Zoltán polgármester
Hartman József alpolgármester
Csapucha Tamás képviselő
Eck Márton képviselő
Tomayer Béla képviselő
Wittmann Csaba képviselő
Nincs jelen:
Eck Ferenc Zsolt képviselő
Meghívottak: Busz Tamás Partner Kft-től
Grúber Zoltán polgármester: Megnyitja az ülést, köszönti a megjelent
képviselő-testületi tagokat, Antalné Zabányi Júlia jegyzőt, Suhai Judit igazgatási
előadót, akit egyben felkért a jegyzőkönyv vezetésére. Megállapítja, hogy a
megjelent képviselők száma hat fő, A képviselő-testületi ülés határozatképes.
Az ülés távbeszélőn illetve e-mailen került összehívásra.
Javaslat a Napirendi pontokra:
 Általér-völgyi kerékpárút II. ütem (Tatabánya-Oroszlány) nyomvonal
terve
 Óvodai gázkazáncsere kivitelező kiválasztása
 Bokod község oroszlányi szennyvízhálózatba csatlakozásához
hozzájárulás
 A 16/2013/XII.18./ sz. Szociális rendelet módosítása
 Egyebek
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Szavazott a jelenlévő hat fő képviselő. Hat igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül a képviselő-testület a következő döntést hozta.
154/2014. (IX.24.) KT. sz. határozat
Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi napirendeket
fogadta el:
 Általér-völgyi kerékpárút II. ütem nyomvonal terve
 Óvodai gázkazáncsere kivitelező kiválasztása
 Bokod község oroszlányi szennyvízhálózatba csatlakozásához
hozzájárulás
 A 16/2013/XII.18./ sz. Szociális rendelet módosítása
 Egyebek
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
1.napirend: Általér-völgyi kerékpárút II. ütem (Tatabánya-Oroszlány)
nyomvonal terve
Grúber Zoltán polgármester: meghívtam a tervező Partner Mérnöki Iroda
munkatársát, hogy ismertesse Általér-völgyi kerékpárút II. ütem nyomvonal
tervének Kecskédet érintő részét.
Busz Tamás: Megvalósíthatósági tanulmány elkészült. Környe és Oroszlány
képviselő-testülete már elfogadta a tervet. Oroszlányban a
Penny
élelmiszerüzlet csomóponttól a város végétől kifelé balra, Környéről kifelé a
vasút mellett a Barátok asztala vendéglővel szemben a sportpálya mellett
lenne csatlakozás. Kifelé pedig a Kecskéd-Oroszlány vízfolyás mellett vezet a
kerékpárút. Közben Majki patak mellett, a kecsédi Tó mellett Fő utca, és a
Vasút u. templom és az iskola között szakaszt érinti.
Csapucha Tamás képviselő: Együttműködési megállapodást kötöttünk, miért
nekünk kell alkalmazkodnunk a másik kettőhöz? Kész tények elé vagyunk
állítva, Oroszlány és Környe eldöntötte, hogy merre vigyék az utat Tárgyaltunk
arról, hogy a Vasút utca és Fő utca is benne lesz a kerékpárútban.
Busz Tamás: Ez térségi kerékpárút, Oroszlányt köti össze Tatabányával, nem
helyi kerékpárút. Költségbecslések vannak, költségvetés még nincs.
Tomayer Béla képviselő: a Kohlék mellett ki lehetne jönni és akkor az egész
Vasút utcán végig lehetne jönni.
Busz Tamás: Jelentős lenne a költségnövekedés, ha közműveket kell kiváltani.
Nagy a járulékos költség.
Hartmann József alpolgármester: Kompromisszumra kell jutnunk a szomszéd
településekkel, Környét behatárolja a szűk keresztmetszete, Oroszlány kiakarta
hagyni Kecskédet, módosulni fognak a tervek is még, szélesebb plénum elé kell
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vinni, lakosság elé, mondjanak véleményt ők is, azt mondom fogadjuk el így
most. Leköszönő testületnek kell döntenie. A Fő utcát teljesen, a Vasút utcát
részben be tudjuk vonni.
Busz Tamás: 2015. Január 31. a határidő a tervezésre. 2015. a területrendezés
éve, a konkrét pályázatot 2016-ban lehet benyújtani.
Tomayer Béla képviselő: Döntsünk. A Barátok Asztala mellett jöjjünk ki.
Grúber Zoltán polgármester: Lehet hogy nekünk kell a saját közigazgatási
területünkön kifizetni, nem mindegy, hogy mennyi lesz, több évre hazavágjuk a
költségvetésünket.
Eck Márton képviselő: Mi lesz, ha nem tudjuk majd fizetni az önrészt.
Grúber Zoltán polgármester: Elhatároztuk korábban, hogy mindegy mennyi az
önrész, megvalósítjuk, beszállunk a térségi kerékpárútba. Sport utcai kikötéses
verziót fogadjuk el, ez a legjobb verzió.
Hartmann József alpolgármester: Ez regionális út, amihez Kecskéd tud
csatlakozni, Kecskéd tetemes részt kap ebből a belső területhez, javaslom, hogy
fogadjuk el.
Busz Tamás: Kecskéden a legtöbb a belterületi szakasz. A reptér felé a jelenlegi
földút nem a jogi állapot szerint megy.
Grúber Zoltán polgármester: Javaslom, hogy fogadjuk el a tervező javaslatát.
Ha a Fő utcát rá tudjuk fűzni, az már nagyon jó nekünk.
Csapucha Tamás képviselő: Nekünk előnyösebb lenne, ha a kerékpár út a
Repülőtéren lenne kialakítva. A Majki vízfolyásnál vizes a terület.
Grúber Zoltán polgármester: Tehát a javaslat a következő a megvalósíthatósági
tanulmány alapján:
B2-1 - 8143 j. Oroszlány-Bokod országos közút jobb oldala
B2-2b - Majki patak mellett
B2-3 - Kecskédi-tó melletti földút
B2-4 - Kecskéd, Fő utca
A2-5b/2 - Kecskéd, Vasút utca templom és Iskola közötti szakasz
A2-5b/3-A2-5b/4 és A2-6 Sportpálya mellett induló földút Környe határáig
Szavazott a jelenlévő 6 képviselő, Négy igen, két tartózkodás szavazattal a
következő határozatot hozta:
155/2014. (IX.24.) KT. sz. határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő testülete az Általér völgyi kerékpár út
II. ütem (Oroszlány - Tatabánya) Kecskéd községet érintő nyomvonalát a
megvalósíthatósági tanulmány alapján az alábbiak szerint fogadta el:
B2-1 - 8143 j. Oroszlány-Bokod országos közút jobb oldala
B2-2b - Majki patak mellett
B2-3 - Kecskédi-tó melletti földút
B2-4 - Kecskéd, Fő utca
3

A2-5b/2 - Kecskéd, Vasút utca templom és Iskola közötti szakasz
A2-5b/3-A2-5b/4 és A2-6 Sportpálya mellett induló földút Környe határáig
Határidő: 2014. október 9.( kivonat megküldése)
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
2. napirend:

Óvodai gázkazáncsere kivitelező kiválasztása

Grúber Zoltán polgármester: három ajánlatot kértünk, de csak két helyről
kaptunk ajánlatot. A harmadik ajánlattevő a Lehőcz és társai kft ma 9 óráig
ígérte. Tóth János egyéni vállalkozó ajánlata: Bruttó: 4.086.344,- ft. a Kirschner
Fém Kft. bruttó 2.918.455,-Ft. Várjuk meg a harmadik ajánlatot is? Halasszuk
el a döntést?A beérkezett két ajánlat között óriási nagy a különbség
Hartman József alpolgármester: Kizárhatjuk, nem kell elhalasztani.
Tomayer Béla képviselő: a Kirschner Fém Kft. rosszul árazta be a kazánt.
így nem alkalmas tárgyalásra. Műszaki bizottság tárgyalja meg
Csapucha Tamás képviselő: Hívjuk fel, hogy javítsa ki a kazán beárazását.
Eck Márton képviselő : Döntsük el,hogy újra kiírjuk a pályázatot.
Tomayer Béla képviselő: Hárman üljünk össze délután, bejön a harmadik
árajánlat is, addigra a Fém Kft javítsa az ajánlatát , látszik, hogy elírta .
Grúber Zoltán polgármester: Tehát javaslat: megvárjuk a harmadik ajánlatot, a
Kirschner Fém Kft-t felhívjuk, hogy javítsa ki az ajánlatot, mert látszik, hogy
elírás történt és délután a polgármester, alpolgármester és a műszaki bizottság
elnöke döntse el, hogy ki legyen a kivitelező. Szavazzunk. A jelen lévő hat
képviselőből Öt igen, egy tartózkodás szavazattal a képviselő-testület a
javaslatot elfogadta.
156/2014. (IX.24.) KT. sz. határozat
Kecskéd község Önkormányzat képviselő-testülete az óvodai gázkazán cserével
kapcsolatban úgy döntött hogy,
1. megvárja a harmadik ajánlat beérkezését is
2. , a Kirschner Fém Kft-t felhívják, hogy javítsa ki az ajánlatot, mert látszik,
hogy elírás történt és
3. felhatalmazzák a polgármestert, alpolgármestert és a műszaki bizottság
elnökét, hogy a három ajánlat alapján döntse el, hogy ki legyen a
kivitelező.
Határidő: a mai nap
Felelős:
Grúber Zoltán polgármester
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3.napirend:

Bokod község oroszlányi szennyvízhálózatba
csatlakozásához hozzájárulás

Grúber Zoltán polgármester: ismertette a bokodi önkormányzat kérelmét,
amely a jegyzőkönyvhöz csatolva van.
A jelen lévő hat képviselőből hat igen szavazattal a képviselő-testület a
javaslatot elfogadta.
157/2014. (IX.24.) KT. sz. határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Bokod
Községben összegyűjtött tisztítatlan szennyvíz Oroszlányi szennyvízelvezető
hálózatba, és az Oroszlányi szennyvíztisztító telepre történő becsatlakozáshoz.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4.napirend:

A 16/2013/XII.18./ sz. Szociális rendelet módosítása
(előterjesztés csatolva)

Grúber Zoltán polgármester: kérdés, észrevétel van? Nincs. Szavazzunk.
A jelenlévő hat képviselő hat igen szavazattal elfogadta a
6/2014./IX.24/ sz. önkormányzati rendeletet a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló1993. évi III.tv. végrehajtásának helyi szabályairól
szóló 16/2013./XII.18./ sz. rendelet módosításáról

5. napirend:

Egyebek

 Táncegyesület pályázati többletköltségének ( öreg iskola) felvállalása
Grúber Zoltán polgármester: Pályázatba nem voltak beépítve 195.310,-Ft
összegben költségek, az a kérés, hogy fizesse ki az önkormányzat.
Hartman József alpolgármester: Soknak tartom.
Eck Márton képviselő: Nem tudom, hogy ki volt a felelős műszaki vezető.
Grúber Zoltán polgármester: Elvi kérdésekről van szó, ezt a pályázathoz kellett
volna már pontosan felmérni. Nem lehet a testületet ilyen helyzetbe hozni.
Javaslom, hogy fizessük ki, de még egyszer mondom, hogy előre kell ezt
felmérni és tárgyalni a költségekről. Kénytelenek vagyunk felvállalni, az épület a
mienk, az egyesületnek nincs arra pénze, hogy a pluszt kifizess.
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Javaslom, hogy a tartalék keret terhére az önkormányzat vállalja az öreg iskola
felújítás 195.310,-Ft többletköltségének kiegyenlítését.
Szavazott a jelenlévő hat képviselő, hat igen szavazattal a következő
határozatot hozták.
158/2014. (IX.24.) KT. sz. határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy vállalja az
öreg iskola felújítás 195.310,-ft többletköltségének kiegyenlítését a tartalék
keret terhére.
Határidő: 2014.október 10.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
 Járdaépítés
Grúber Zoltán polgármester Jelezte a kivitelező, hogy lesz plusz költség. Több
a kiegyenlítő CKT szükséglet a járda felület nagymérvű egyenetlensége és a
kapubehajtók miatt. Ezt kéri a kivitelező kifizetni. Műszaki ellenőrnek is
jeleztem, szerinte is szükséges lesz, de a műszaki ellenőr meg fogja nézni.
 Parókia melletti terület területalakítása
Grúber Zoltán polgármester: Egyházközség felajánlotta az önkormányzatnak a
gyalogút részére a területét a parókia vonatkozásában.
Három méter vagy négy méter legyen az út?
Eck Márton 9 óra 15 perckor távozott. Jelenlévő képviselők száma: öt fő.
Csapucha Tamás képviselő: Három métert javaslok. Gesztust gyakorol az
egyházközség, amikor ingyen felajánlotta a területet. Igaz, hogy negyvenmillió
forintot behoztunk az egyház vagyonába a pályázatokon keresztül.
Wittmann Csaba képviselő távozott 9 óra 18 perckor. Jelenlévő képviselők
száma: négy fő.
Tomayer Béla képv iselő: Négy méter javaslok.
Hartman József képviselő: a háztól négy métert javaslok.
Grúber Zoltán polgármester: : Háztól négy méter a javaslat.
Két javaslat van: egyik javaslat az Alapítvány részéről: három méter. 1 igen 3
tartózkodás
Másik javaslat : 4 méter szélesség: 3 igen 1 nem
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159/2014. (IX.24.) KT. sz. határozat
Kecskéd község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. a parókia mellett 4 m széles gyalogutat alakít ki.
2. köszönettel veszi az egyházközség ingyenes terület felajánlását
3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekalakítás munkálataival a
FŐTEKISZ Kft-t bízza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Zárt ülés. 9 óra 23perckor 160/2014 ./IX.24./KT.sz. hat.
 Szociális tűzifára pályázat
Grúber Zoltán polgármester: az önkormányzatnak ismét van lehetősége
szociális tűzifára pályázni. Javasolom, hogy most is vegyünk részt a pályázaton.
Ha nincs kérdés szavazzunk. Szavazott a jelenlévő 4 fő képviselő, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta:
161/2014./IX.24./ KT.sz. határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. indul a 46/2014/.IX.25/BM. rendelet alapján a „Tüzelőanyag pályázat
2014.” címmel meghirdetett pályázaton.
2. az igényelt 36 m3 kemény lombos szociális tűzifavásárláshoz
kapcsolódóan
a szociális keret terhére bruttó 45.720,-Ft önrészt biztosít.
3. az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől
ellenszolgáltatást nem kér.
Határidő: 2014. október 6. (pályázat benyújtása)
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
6. napirend:

Interpelláció

Csapucha Tamás képviselő:: Elkezdődött a parókia parkosítása, melléképület
felújítása, a II. ütem
Az önkormányzat tulajdonában lévő térkövet szeretnénk elkérni az udvar és a
járda közötti terület térkövezésére illetve a munkadíj kifizetését kérjük.
Nincs pénz növényekre sem és a betervezett szaletlikre sem.
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Grúber Zoltán polgármester:
.javaslom, hogy az anyagból adjunk a
munkálatokhoz. De a munkadíjat tudni kéne, hogy mennyi.
Összejövünk még egyszer, akkor döntünk a munkadíjról.
Egyetért azzal, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő burkoló anyagból
adjanak a parókia térkövezéséhez, de a munkadíjról kérjenek még két
árajánlatot és akkor visszatérnek a kérdésre.
Hartman József képviselő : Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet , hogy
elkezdődött a repülőtéri épület tetőfelújítása.
Grúber Zoltán polgármester : Az ülést 9 óra 35 perckor bezárom.

kmf.

Antalné Zabányi Júlia
jegyző

Grúber Zoltán
polgármester
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