Kec skéd Község Önkormány zata

Képviselő_testülete
2852.Kecskéd, Vasút u. 105.

Jegyzőkonyv
Készült 2014. november 5_én 17 őrátől
megtartott képviselő-testÍileti ülésről
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint
Jelen van:
Gruber Zoltán pol gárme ster
Csapucha Tamás képviselő
Kaszányiné Ruppert Tímea képviselő

Kirschner Viola képviselő
Schmidt Ákos képviselő
Wicha János képviselő
Wittmann Csaba képviselő

Grúber Zoltán polgármester: Megnyitja az ülést, köszönti a megielent
képviselő-testÍ'ileti tagokat, Antalné Zabányí Júlia jegyzőt, Suhai Judit igazgatási
előadót, akit egyben felkért a jegyzőkönyv vezetésére.

Megállapítja, hogy a megielent képviselők száma hét fő. A képviselő-testtileti
ülés határozatképes. A javasolt napirendi pontokat megkapták.
Van-e más javaslat? Nincs.
Szavazott a jelenlévő hét fo képviselő. Hét igen szavazattal, ellenvélemény és
tartőzkodás nélkiil a képviselő-testiilet a következő döntést hoúa.
1721201'4. (XI..S.\

KT. számű határozat

Kec ské d Község Önkormá ny zata Képvi selő -te stülete
I. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabá|yzatánakmódosítása
2. Alpolgármester megválasúása
3 . Alpolgármester tiszteletdíj ának megállap itása
4. Bizottságok megalakítása
5. Kecskéd községért Alapítvány tájékoüatőja
6. 2015. évi adőztatás előkészítése

7. Tájékoztatő
dönté

s

ekről,

a két ülés ktizötti

je

1

fontosabb eseményekről,

enté s a ej rárt határi dej ű határ
1

ozatok

vé greh ajtásár

a

őI.

hozott

8. Idősek napja előkészítése

9.

Egyebek
1 0. Kérdés,interpel lác ió önko rmány zati ügyben.

Felelős : Gruber Zoltán polgármester
Határidő: azotatal

l.napirend:

Az onkormányzat Szervezeti

módosítása

és Működési

Szabályzatának

Grúber Z_oltán nolgármester: megnyitj a avitát. Van_e javaslat?
Schmidt Akos képviselő : 8-as pontban Gazdasági programot nem ismerem.
Antalné Zabányi Júlia ieevző: A jelenlegi Gazdasági program2011-2014. évre

vonatkozik. Tájékoztatásu| mindenkinek elküldöm. Az önkorm ányzati törvény
alapján az alal<liló ülést követő hat hónapon belül fogadja el a képviselő_
testület a ciklus idejére szóló új gazdasági programot,* fejlesztési tervet

figyelemmel

aZ

áthuződő programokra.

elkövetke zendő időszak feladata lesz.

A

program elkészítéseaZ

Wicha János képviselő: Rendkívüli testületi ülés összehívásával kapcsolatban
pontosan mi van leírva abban a pontban, amire hivatkozik? Milyen okból lehet
összehívni a rendkívüli ülést?

Grúber Zoltán polgármester: A munkaterv szerinti ülések között

előfordulhatnak olyan események amelyek indokolják a képviselő-testiilet
összehívá9át. Ugyanazok a szabáIyok vonatkoznakrá, mint a rendes ülésre.
Schmidt Akos képviselő: Jegyzőkönyvezésnek mi a menete? Miért módosul két
péIdányra?

Antalné Zabánvi Júlia ieevző: Eddig 3 példrínybankészült. Egy eredeti a

jegyzőnéI; egy- egy másolatot kapott a polgármester úr és a Kormányhivatal. De
most már elektronikusan kerül a Kormányhivatalnak megküldésre, papíralapon
nem kell. Ezétt már csak két példányra van szükség.
honlapra is feltessztik
mindig.
Grúber Zoltán polgármester: Van-e kérdésmég? Nincs. Szavazásra bocsátom
a kérdést.Szavazott a jelenlévő hét fb képviselő. Hét igen szavazattal,
ellenvéleményés tartőzkodás nélkül a képviselő-testület elfogadta a rendeletet.

A

A Képviselő_testület 18 óra 15 perckor egyhangúlag elfogadta az

zat Sze rvezeti és Mű ködési Sza b á|y zatár ől szóló 6 l 2011 gII.3 0.)
sz. rendeletet módosító 7l20t4.(XI.5.) sz. rendeletet, amely azonnal
kihirdetésre került.
ö n

ko rm

á
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2.

napirend Alpolgármester megválasztása

Grúber Zoltán polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Két név

merült fel. CsapuchaTamás képviselőt javasoltam. Wittmann Csabát javasolták
képviselők. Mind a két jelöltet alkalmasnak tartom a feladatra. ÉnCsapucha
Tamás képviselőt javaslom.
Titkos szavazási rendszerben működik a szavazás. Előue meg kell válasz:ani a
bizottságot, akik lebonyolítj ák a szavazást.
Bizottsági tagnak javaslom: Kirschner Violát, Kaszányiné Ruppert Tímeát és
Wicha Jánost.

A képviselő-testület egyhangúlag a követke ző határozatothozta:
17

3l

20l 4. (XI.S.\ KT . számű határ ozat

Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő_testülete

az

alpolgármester
váIasilás lebonyolítására szavazatszámlálőbizottságot hoz létre, melynek tagjai:
1. Wicha Jiínos képviselő
:i
2. Kaszányiné Ruppert Tímea képviselő
3. Kirschner Viola képviselő

Határidő: azonnaI

A

szavazás idejére a polgármester szünetet rendelt el és sor került az SZMSZ
16.$-a szerinti titkos szavazás lebonyolítására. A szavazás eredményéről kiilön
jegyzőkönyv készült.

Grúber Zoltán polgármester: Wittmann Csaba az alpolgétrmester.
17

4l20l4. (XI.S.) KT. számű határozat

Kecskéd Község Öttkormányzat Képviselő_testtilete Wittmann Csaba
képviselőt alpolgármesternek megválas ztotta.
Hatéridő: azowtal

Wittmann Csaba letette az alpolgátrmesteri esküt és aláíta az eskiiokmányt.
3.

napirend: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítász

Grúber Zoltán polgárÍnester: Képviselők előzetesen írásban megkapták.
( felolvassa az előterjesaést.)

Wittman Csaba alpolgármester: Miutan érintett vagyok, a szavazásban nem
kívánok részt venni.

3

Grúber Zoltán polgármester: Javaslat: 157 080 forint tisáeletdíj plusz 23 ezer

forint költségtérítés.Nincs más javaslat.
Szavazott a jelenlévő hét fő képviselő. Hat igen szavazattal, egy tartőzlrodással
a képvi s e ő _te stül et a követk ező hatátr o zatot hoúa:
1

175/2014. (XI.05.)

KT. számú határozat

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,
október 2I -től 20 1 4.december

3

1

hogy 2014.

-ig terj edő időre

1. az alpolgátrmester tiszteletdíját 157.080,-Ft/ hó összegben

2.

költségtérítését

23.560,-Ft/hó összegben

határozza meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Gruber Zoltánpolgármester

Wittmann Csaba alpolgármester: Szeretném felajánlani
úgy, mint a tavalyi évben.

a

tiszteletdíjamat,

Grúber Zoltán polgármester: Rendben, de a képviselő-Jestülethez intézett

írásbeli nyilatkozatban lehet részben, vagy egészben lemondani a tiszteletdíjról.
Légy szíves a nyilatkozatot nffitsd be.
4.

napirendz Bizottságokmegalakítása

Grríbe r Zoltá n polgá rmester : Kültagokat megbeszéltük előzetesen.
Mindenki előzetesen megkapta írásban a javaslatokat. Három bizottságot
választunk. Van más javaslat ? Nincs.
Pénzü gyi és Vagyonnyilatko zat- kezelő bizottság

:

Grúber Zoltán nolgármester: Csapucha Tamást elnöknek javaslom, tagnak
Kaszányiné Ruppert Tímeát és Schmidt Akost. Kültagnak Nugy Ildikót és
Sárosdi Györgynét.
Szavazott a jelenlévő hét f<í képviselő. Hat igen szavazatta| egy tartőzkodással,
ellenvéleményné lkül a j avasl atot elfo gadták.

t76l20t4. (XI.S.\ KT. számű határozat

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénziigyi és

jainak
Vagyonnyllatkozat-kezelőbizottságelnökénekCsapuchaTatnást,tag
Kaszányiné Ruppert Tímea és Schmidt Akos képviselőket, valamint Nagy
Ildikó és Sárosdi Györgyné kültagokat megválasztotta.
Határidő: azonnal

Műszaki, Telepiilésfej lesztési és Környezefu édelmi Bizottság.
Grúber Zoltán polgármester:
Tagoknak: Csapucha Tamás,
Tomayer Béla Fazekas Gyula,
Szavazott a jelenlévó hét fo

Elnöknek: Wicha Jrínost javaslom.
Schmidt Ákos, Wittmann Csaba képviselőket,
Varsányi János ktiltagokat.
képviselő. Hat igen szavazattal, ellenvélemény
nélkÍilés egy tartőzkodással elfogadta a jelölteket a képviselő-testtilet.
t77/2014. (XI.S.\

KT.

számŰt

határozat

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete

Műszaki,
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének Wicha Jánost,
tagjainak Csapucha Tamás, Schmidt Ákos, Wittmann Csaba képviselőket,

valamint Tomayer Béla, Fazekas Gyula
megválasrtotta.

Határidő:

és Varsányi János

azonnal

kÍiltagokat

i:

Kultúrális_Ifi úsági és Sportbizottság
Grúber Zoltán polgármester: Kirschner Violát javaslom elnöknek.
Tagoknak: Kaszányiné Ruppert Tímea, Wittmann Csaba alpolgármester, Torma
Ferencné kiiltag , Eck Márton ktiltag.
Szavazott a jelenlévő hét fő képviselő. Hét igen szavazattal, ellenvélemény és
tartőzkodás nélktil a jelölteket a képviselő-testület
1'7812014. (XI.5.)

KT. számú határozat

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testÍilete Kulturális-Ifiúsági és
Sportbizottság elnökének Kirschner Violát, tagjainak KaszányínéRuppert
Tímea, képviselőket, Wittmann Csaba alpolgármestert, valamint Torma
Ferencné és Eck Márton kültagokat megválasztotta.

Az

újonnan megváIasztott bizottság tagjai Gruber Zo\tán polgármester előtt
esküt tettek, az esküokmányt aláírták.
Gruber Zo|tán polgármester megköszönte, hogy mindenki elvállalta a tisztséget.

A polgármester szünetet rendelt eI
Folyatódik az ülés 1 8 órakor.

17 óra 50 perckor.

5.

napirend: Kecskéd Községért Alapítvány tájékoztatőja

Grúber Zoltán polgármester: Előzetesen írásban mindenki

megkapta.
Felkérem Csapucha Tamás az Alapiwány Kuratóriumának Elnökét, ha szeretné
kiegészíteni a beszámolót, tegye meg.

Csapucha Tamás Alapítvánv elnöke: A lakosság részérelétrehoztunk egy
alapot a Térfigyelő rendszer megvalósításához Haromszánezer forinttal, ehhez
énhozzájétrultam a képviselői keretem terhére 50 ezer forinttal.

Nagy segítségetkaptam Hartman József korábbi alpolgármester úrtól a

munkámhoz, amit ezuton is nagyon köszönök.
Enltán az elnök a lakosság részérőI befizetett 1oÁ-os Szja felajánlásokat
méltatta.
Grúber Zoltán polgármester: Van-e további kérdés?
Wittmann Csaba alpolgármester: Gratulálok Csapucha Tamás úrnak az elért
eredményekhez, nagyon sok sikert kívánok a további munkához.
Kirschner Viola képviselő: Nagyon örülök a kiadványnak. Leírva, tételesen
tapasdal1ákaz emberek, hogy az 'LIapítvány mit csinálkonkrétan.
Csapucha Tamás elnök: Civil szerveteknek is ki kellenÉ. adnia egy ilyen
tájékoilatót, mert minden civil szervezetnyertpályázatipénÁ., enől tájékoúatni
kellene a lakosságot.
Wittmann Csaba alpolgármester: Javaslom a képviselő_testületnek, hogy
gondolkodjon el, a civil szewezetek fogjanak össze, egy személy koordinálja
össze ezeket a feladatokat, végezze eI ezt a munkát egy kijelölt személy.
Grúber Zoltán polgármester: Költségvetés tfugyalásánál térjünk vissza ennek

a

személynek a munkadíjára. Csak köszönet illeti meg az Alapítvány
Kuratóriumát. Kiilön köszönet Csapucha Tamásnak. A többi civil szervezetnek
a páIyázatokon való részvételt.
Csapucha Tamás elnök: Gondnok kellene aParőkiára.
is köszönöm

Schmidt Akos képviselő: Mire odajutunk, hogy meghirdetjtik az á|lást,

konkretizálni kell, hogy mire keresünk embert.
Csapucha Tamás elnök: Köszonömaz önkormányzatnak, hogy így áIlhozzá.
Grúber Zoltán polgármester: Aki elfogadja a beszámolót, kérem,
kézfelemelésseljelezze. Szavazott a jelenlévő hét fő képviselő. Hét igen
szavazattaIatájékoztatőtatestületelfogadta.

t79l20t4.( XI. 5.|-I{Í. sz. határozat

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kecskéd Községért
Alapítv ány 20 I 4 . év i tevékeny s é gérő 1 ké szü lt táj éko ilatót
Határidő: azonnal'
Felelős: Gruber Zoltánpolgármester

e

1

fo

gadta.

6

6. napirend

:

20l'5. évÍadóztatás előkészítése

Grúber Zoltán polgármester: Előzetesen mindenki megkapta az előterjesztést.
van-e kérdés?Nincs. Javaslat: 2015. évre nem vezetbe települési adót, új helyi
adőt, a meglévő helyi adók mértékétnem emeli

Aki elfogadja, kézfelemeléssel jeIezze. Szavazott a jelenlévő hét ftí képviselő.
Hét igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadták aZ
előterjesztést.

180/2014.( XI.05.)

KT. határozat

Kec ské d Község Önkormány zatának Képvi selő_te stülete úgy döntött, hogy
2015. évre nem vezet be települési adót, új helyi adőt, a meglévő helyi adók
mértékétnem emeli

Határidő: azotalal
Felelős : Gruber Zoltán polgármester
t::

7.

napirend

Tájékoztatő a két ülés közötti fontosabb eséményekről, a
hozott d öntésekrőlo j elentés a lej á rt hatá ridej ű határ ozatok
végrehajtásáról

Grúber Zoltán polgármester: Az elmtllt időszakban

a következó feladatokat
végeztem el:
Az elózó tervszerinti képviselő-testtileti ülés 2014. szeptember 10_én volt.
szeptember
14. Templom és KáIvária Szoborcsoport átadása
1 6. Műemlékvédelmi Hivatal munkatársa megtekintette a Szoborcsoportot.
17. Kulturális Bizottsági ülés : Szüreti Felvonulás előkészítésetörtént.
ts. Által_ér Szövetség Elnökségi ülésén vettem részt.
18. Kecskédi Néptánc Egyesületközgyulésén vettem Észt.
19. Képviselő_testtileti Horgászverseny volt a kecskédi tavon.
24. Rendkívtili képviselő_testületi ülést tartottunk.
Az ővodai gázkazán cseréről döntöttünk.
25. A|tal-ér Szövetség2} éves Jubileumí Ünnepi Közgytilésén vettem részt.
25.Yadászlstvánné kecskédi lakost, 95. születésnapja alkalmából köszöntöttem
a Napfeny Idősek Házában.
27 . Y értessomlón voltam óvoda átadási ünnepségen.
28. Magyar Kultúra Napja rendezvényen vettem részt a Művelődési Házban.
29. Cikluszárő Ünnepi Képviselő-testületi ülés volt a Művelődési Házban.

október
0

l . Szav azaÍszámláúó B izottság esktitétele
7

03

.

oroszlányi Rendőrkapitányságon

j

ártam el a Szüreti felvonulás

engedélye ügyében.
04. Szüreti felvonulás és Mulatságot rendeztünk, naEY sikerrel.
0 6 . S zav azatszámláIó B izotts ág e skütéte e
08. Polgári Védelmi Konnlltáción voltam
09. Rendkívüli Képviselő-testületi ülést tartottunk, ahol a járdaépítés
többletmunkaról beszéltünk.
10. Polgármesterek a Falukért Közgytílésénvoltam Környén
12. Önkormányzati választások rendben lezajlottak ezen anapon.
16. oroszlányon voltam Helyi Védelmi Bizottsági ülésen
20. Alakuló ünnepi megyegyűlésen voltam.
2D.Háztartási és elektronikai lomtalanítás volt a településen.
21. Ünnepélyes Képviselő-testületi Alakuló ülés volt a Művelődési Házban.
22. Német Nemzetiségi Önko rményzat Alakuló ülésénvoltam.
22 . J ár daf el új ítás mű sz aki átadása- áwéte e me gtörtént.
22 . Madai' C s ab a oro szl ányi rendőrkap itány j átrt náIam.
Yá|tozás lesz a körzeti megbízott személyében, új körzeti megbízottrrnk
1

1

lesz.

{:

29.Yéradás volt a Művelődési Házban
November
03. Kamerarendszer
04. Po lgárme sterek Katasztró favéde lmi fe lké szítésén voltam.

Van-ekérdésazelhangzottat<kalkapcsolatban.

Csapucha Tamás képviselő:A Szüreti Felvonulás költségeiről kimutatást
kérek, azÜtlrrepi Testületi ülés költségéről is kérek kimutatást.
Wittmann Csaba alpolgármester: a Vasút utcai és Fő utcai járdafelújításról
kérek kimutatást.
CsapTcha Tamás képviselő: Kamerarendszer kiépítéshezegységes kiírást kell
kiadnunk' eÍTe jő alap lehetne a pályázatunk, amivel nem nyertÍink. Így
lehet eü' intézni, hogy mindenki kér ajánlatot, nem egyformák a kiírások' ''"*
nem
összehasonlítható az any ag.
G rú be r Zo ltá n pol gá rm este r : Műszaki bizottság fo gla|kozzon vele.
Wittmann Csaba alpolgármester: kzt a kivitelezőt keressük ffi€g, aki
Császáron építetteki a rendszert, ott Hárommillió forintba kertilt.
Grúber Zoltán polgármester: Rendben. A kért kimutatásokat elkészítjük.A
kamerarendszerrel kapcsolatos j avaslatot figyelembe vesszük.
Aki elfogadja a két ülés közti tájékonatót kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Szavazott a jelenlévőhét fő képviselő. Hét igen szavazaItal, ellenvélemény és
tartőzkodás nélkül a testület elfogadta a javaslatot.

I

181/2014.( XI. 05.)

KT. határozat

Kecskéd Község Önkormányzatínak Képviselő-testtilete a két tilés közötti
fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű
hatétrozatokvégrehajtásarólszőlőtájékoztatótelfogadja.
Határidő: azowtal
Felelős : Gruber Zoltán polgrírmester

Az ülésen megjelent Kirschner

Ferenc állampolgár kért szőt. Építési

engedéllyel kapcsolatos panasza v an.
Grúber Zoltán polgármester: panaszodra itt és most nem tudok megoldást.
Antalné Zabánvi Júlia iegYző:Kérem írja le pontosan, hogy mi a probléma és
nyújtsa be a kérelméta Polgármesteri Hivatalban.
8.

napirend:

Idősek napja előkészítése

Grúber Zoltán polgármester: az előző évekhez hasonlóán kíván-e testület
érdemileg foglalkozni a rendezvénnyel vagy teljesen rábízza a Kulturális

Bizottságra a szewezést. A költségvetésben az előirényzat ter:teme van.
Nyilatkozzon a Képviselő-testület, hogy mennyire akar beleszólni a szervezésbe.
Wicha János képviselő: bíznlkaszervezést a Kulturális bizottságra.
Csapucha Tamás képviselő: jó, de mindenről adjanak tájékoztatást, mert
nagyon kellemetlen ha az utcán megáIlítanak ezze|kapcsolatban és nem tudok
rá váIaszolni. Ha összeállt a program a Bizottság je|ezze a testületnek és egy
kézfelemeléssel hagyjuk jővá. Így biztosított lesz az információríramlás, nern
dönthet mindenről a bizottság,,- a képviselő_testület dolga.
Kirschner Viola képviselő: Eves tervet be kelltartani.
Schmidt Akos képviselő: Mikor lesz a következő testületi ülés?
Wicha János képviselő: Szavazással kell dönteni, vagy e_mailre jóvahagyjuk?
Grűber Zoltán polgármester: E-mailben nem lehet kézfelemeléssel szavazni,
elthez össze kell j önnünk.

Antalné Zabányi Júlia ieeYző: A Karácsonyi támogatást az időseknek a pénzt
-a képviselők szokták kivinni. Kérdezem ebben az évben hogyan lesz? Két hét
múlva ez aktuális.

A

képviselők áIlásfoglalása, hogy nem kívánják kivinni a pénn, a jegyző

asszony szerv ezze meg a karácsonyi támogatáskij uttatását.

Grúber Zoltán polgármester: Sziinetet rendelek el

19 óra 25perckor.

19 őra 40 perckor folytató dik az ülés.

9.

napirend: Egyebek

o

Kecskédi Ö.eg fiúk - parlamenti foci csapat barátságos mérközés
támogatás Spo rtegyesület kérelme

Grúber Zoltán polgármester: Parlamenti válogatott meghívása labdarugó

mérkőzésre. Képviselő-testtilet Ötvenezer forintot mát megszavazott eITe a
célra. Most újabb kérelmet terjesztenek elő. 30 ezer ft_ot kérnek még.
Javaslom, hogy a kért péÍ\Ztbiztosítsuk.
Csapucha Tamás képviselő: Érr"' szinten több millió forintot kap az egyesület,
nem lehet probléma nekik Harmincezer forint.
Grúber Zoltán polgármester: Rendezvény előtt harom nappal vagyunk, nem
most kell példát statuálni.
Wicha János képviselő: Ezt zárjuk le, mert megkezdett történet, de a jövőben
eznem folytatható.
Grúber Zoltán polgármester: Van_e további kérdés?Nincs.
Javaslom, hogy 40 ezer forintig támogassuk a rendezrényt. Aki egyetért, kérem,
kézfelemelésseljelezze. Hat igen szavazattal, egy tartőzkodás$al, ellenvélemény
nélkül a képviselő-testület biztosítj a akért összeget a tartalékkeret terhére.

l82 l 201 4.(XI.05.| Kt. sz. határ ozat
Kec skéd Kozség Önkormány zatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Kecskédi Öreg fiúk - parlamenti foci csapat barátságos mérkőzést40.000,-ft_ig
azaz negwenezer forintig tőmogatja atartalékkeret terhére .

Határidő: azonnal
Felelős : Gruber Zoltán polgármester

o

Téli hó eltakarítás -Tolólap vásárlás hó tolásra
Grúber Zoltán polgármester : Hő hilző berendezést vegyütk az önkormányzat
részére.

Wittmann Csaba alpolgármester: Három céget kerestem megezügyben.
A Vavró Kft. Környe-PatétrpusúárőL váLaszolt , három méteres toló lapot
Kétszánnyolcvanezer forint plusz áfa adják, plusz egy munkahengert a

forgatható részhez60-80 ezer ft. HáromszáZnegyvenezer ezer forint plusz Áp'a
lenne az egész.
Csapucha Tamás képviselő: Szerintem kellene még két árajánlatot kérni.
Wittmann Csaba alpolgármester: Kértem, de nem tudjrák a munkát elvállalni.
Küldenek írásban ajánlatot, ha kérünk
Grúber Zoltán polgármester: Javasolom az előbbiek alapján a hótoló
munkagép megvásárlását a tartalék keret terhére, a lebonyolításrahatalmazzatok
fel .
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Szavazott a jelenlévő hét fti képviselő. Hét igen szavazattal, ellenvélemény és
tartőzkodás nélkiil a képviselő-testület elfogadta a javaslatot.
183/2014.(XI.5.) Kt, sz. határozat

Kecskéd Község Önkormány zaténak Képvi selő_testülete úgy döntött,
téli hó eltakarításhoz

o
.

O

hogy a

a tartalékkeret terhére

egy munkahengerrel ellátott hótoló lapot vásárol.
felhatalm azzák a polgárme stert az ijgylet lebonyolí tásétra.

Határidő: azonnal
Felelős : Gruber Zoltén polgármester

o

Öreg iskola első szárnyának fűtése foldgázza|

Grúber Zoltán polgármester: Egy árajánlatunk van, kettőt _rnég kérnünk kell.
Az épn\et első része még a régi kazánrtal - karborobot _vaii fiítve. Már nem
működik a szenező módszer.

o

P á|y

ázatfigyelés' pá|y ázatírás

Schmidt Ákos képviselő: A pályázatftgyelés fontos dolog

minden
képviselőnek. Alakítsunk ki valamilyen kapcsolatot a páIyázatírókkal, de előtte
alakítsunk ki egy gazdasági programot, hogy lássuk, milyen fejlesáési lehetőség
lehet.

Most nem biztos, hogy lehet dönteni, kell egy bőséges ötletlista is. Civil
szewezeteket is meg kell kérdeznünk, mindenki merjen álmodni, nézzen a
jövőbe, hosszabb távra is, nem egy évre előre. Uténa lehet páIyéaatíróban
gondolkodni.

Csapucha Tamás képviselő: Sok pályázati lehetőség volt, de pl. a MAPI volt a
páIyázatftgyelőnk, de nem volt szerződésünk ve[ük, nem is tudtunk sok
pályé:zzati lehetőségről. Lehet, hogy nem is lesz olyan pályázat, amire páIyázni
szeretnénk. Szerintem a PáIyázatmenedzser ajánlata megfelelő lehetne.
Tizenötezer forint plusz Ápa-t megér.

Grúber Zoltán polgármester: Irjunk ezeknek a cégeknek levelet, hogy

megkérj ük őket a páIy ázatfigyelésre.

Wicha János képviselő: Előre Iátják, hogy milyen páIyázatok

jönnek,
önkormányzatoknak általában ugyanazok. Beszélgetést'megér a kisebb
cégekkel, mit szeretnénk, miben gondolkodunk mi. Jobb kapcsolatot érdemes
kiépítenivelük, hogy folyamatosan legyen velük kommunikáció.
LT

Schmidt

Akos

képviselő: Javaslom, a kisebb cégekkel jobban tudnrínk együtt

dolgozni, a MAPI tul nagy.

Csapucha Tamás képviselő: Javaslom, hogy fizessünk

PáLyázatmenedzserre.

elő a

a

Wittmann Csaba képviselő: Javaslom, hogy a Wicha Jani vegye fel a
kapcsolatot a VIA CREDIT-tel vagy a Econoserve-vel.
: VIA CREDIT, Econoserve.
MAPI, Europena Conformity Check, Econoserve,
Innobond az árbevételük alapján a sorrend. De sokkal fontosabb az aktív
kapcsolat.

Csapucha Tamás képviselő: A MAPI-val már nem működött, mert nem
kerestek minket. A MAPI nekiink nagy cég.
Grúber Zoltán polgármester: MAPI, Econoserve, ECC_éI keressük meg. A
PáIyázatmenedzsert fizessük elő. . Civileket, intézményvezetőket megkeressük
ötletért.

Szavazott a jelenlévő hét ftí képviselő. Hét igen szavazafral, ellenvéleményés
tartőzkodás nélkÍila képviselő-testi.ilet elfogadta a javaslu,o,.
_..
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Kt. sz. határ ozat

Kec skéd Közsé g Önkormány zatának Képvi selő_te stülete úgy döntött,

I. a páIyázat figyeléssel kapcsolatban megkeresik

gy a
Europena

ho

a MAPI,

Conformity Check és az Econoserve Kft. páIyázatíró cégeket.
2. előfizetik a Pályázatmenedzser c. online folyóiratot
3. fejlesáésre vonatkozó ötleteket kérnek a civil szewezetektől,
intézményektől.
Határidó: azonnal
Felelős : Gruber Zo\tán polgármester

.

Kamerarendszer

Wicha János képviselő: Tarjaniaktól kértem informáciot. A műszaki tartalom
kialakítás áhan kértem segítséget.

Grúber Zoltán polgármester: KEM'RFK Informatikai osztátly vezetője is
felajánlotta a segítségétaz ötletelésben. BM felé volt pályázatunk, de nem

nyertünk. Négy területben gondolkodom.

Csapucha Tamás képviselő: Minimum négy kamera, le kell porolni a régi
ajánlatokat szakember segítségével.Milliós nagyságrendben változik a
lehetőség.

Wicha János képvÍselő: Következő testtileti ülésre orlovits ZoLtánt meg kell
hívni .

L2

Csapucha Tamás képvÍselő: Nem mehet egyebekben ez

napirendre kell felvenni.

o

a

téma, külön

Vállalkozói Klub létrehozása

Wicha János képviselő: Vállalkozói Klubot hívjunk össze, negyedévenként

össze kellene hívni a vállalkozőkat. Ebből is lehetne profitálni ,használjuk fel a
falu fejlesilésére.
Csapucha Tamás képviselő: A legnagyobb adőzőkat köszönteni kell, ezt fel
kell eleveníteni.
Schmidt Ákos képviselő: Nem kell feltétlenül az i$ságban megjelentetni hogy
kik a legtöbb adőt fizetők, de bele kell nézni a vállalkoző szemébe és meg kell
neki köszönni.
Wicha János képviselő: Induljunk eI azúton.

o

Közmeghallgatás napirendjéről és idejéről döntés

Általános vélemény,hogy december 1_én 18 órakor legyen a

közmeghallgatás a követke ző napirendekkel:
1. Kecskéd község képviselő-testületének fejlesztési elképzelései, a kcizség
következő gazdasági programj anak alapj ai.
Ea: Grube r Zoltán polgiírmester
2. Együttműködés a helyi váIlalkozásokkal.
Ea: Schmidt Ákos képviselő
Wicha János képviselő
3. Új kommunikációs csatornák.
Ea: Kirschner Viola képviselő
4. Egyebek
Ea : Grube r ZoLtán polgármester

Szavazott a jelenlévő hét fő képviselő. Hét igen szavazattal, ellenvélemény és
tartőzkodás nélktil a képviselő_testület elfogadta a javaslatot.
185/2014.(XI.5.) Kt. sz. határozat

Kecskéd Község Önkormány zatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
közmeghallgatást tart2}1,4.december l-én 18 órakor a Művelődési Hrázban.
A közmeghallgatás napirendj

e

:

1. Kecskéd község képviselő-testületének fejlesztési elképzelései, a község
következő gazdasági programj ának alapj ai.
Ea: Grube r Zoltán polgármester
13

2. Egyúttműködés a helyi vállalkozásokkal.

Ea: Schmidt Ákos képviselő
Wicha János képviselő
3. Új kommunikációs csatornák.
Ea: Kirschner Viola képviselő
4. Egyebek
Ea : Grube r Zoltán polgiírmester
Határidő

Felelős:

o

lakosság kiértesítése
Gruber ZoItánpolgármester

: 20 I

4.nov.2

1

.

Kérdés,interpelláció önkormányzati ügyben

o Körzeti Megbízott mutatkozzon be.
o Ú1sagta cikk a Képviselő_testületi ülésről
o Tónál lévő játszőtér nagyon szemetes, tegyünk oda
o

hulladékgffitőt. Kell venni három kukát.

egy

Honlapra folyamatosan információkat felrakni, választásokkal

kapcsolatban még mindig a régi cikk van fent. Szerződéseket fel kell
rakni. Listát a díszpolgárokról, kittintetettekről. Helyi újság jelenjen
meg online is a honlapunkon. Következő ülésen legyen egy napirendi
pont, amin meghatározzuk, hogy mi legyen fent.

Az ülést 2I őra 55 perckorbezárom.
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Képviselő-testület 20I 4. november 5.-én
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vrncrrÍvÓ
a Képviselő_testület 2014. november 5-én

tartandó ülésére
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órakor

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

Az ülés naoirendi pontiai:

1. Tájékoüatő

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
1

a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről,
jelentésalejátrthataridejűhatározatokvégrehajtásáról.
Gruber ZoLténpolgármester
Az Önkorm ényzat S zervezeti é s Működé si S zab ály zatának mó do sítása
Gruber Zoltánpolgiírmester
Alpolgármester
j:
Gniber Zolténpolgármester
Alpolgármester tiszteletdíjrínak megállapítása
Gruber Zoltánpolgármester
Bizottságok megalakítása
Gruber Zoltánpolgármester
Kec skéd közs é gért Alapítvany táj éko ztatőj a
Csapucha Tamás elnök
2015. évi adőztatás előkészítése
Gruber Zoltánpolgármester
Idősek napja előkészítése
Egyebek

Ea:
Ea:

Ea:

megválasztása

Ea:
Ea:

Ea:
Ea:

0. Kérdés,interpelláció önkormrányzati üryben.

A

napirend fontosságrára való tekintettel kérem szíves megjelenését. Távol maradását
kérem je|ezze a 478-002 vagy a 478-244 telefonszámon legkésőbb az ülés napján 13 őráig.

Kecskéd' 2014. október 29..

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

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

