
Kecskéd Község onkormányzat
Képviselő-testtilete
2852. Kecskéd, Vasút u. 105.

Jegyzőkönyv
Kecskéd Község Önkormány zatának Képvi selő_testülete

2014. november 26-aÍL 17 őrátől megtartott üléséről

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

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint
Gruber Zo|tán pol gárme ster
Wiffmann Csaba alpolgármester
Csapucha Tamás képviselő
Kaszányiné Ruppert Tímea képviselő
Kirschner Viola képviselő
Schmidt Áko' képviselő
Wicha Jrínos képviselő

Grúber Zoltán polgármester: Megnyitja az ülést, köszönti a megjelent
képviselő-testületi tagokat, Antalné Zabányi Júlia jegyzőt, valamint Suhai Judit
igazgatási előadót, akit egyben felkért a jegyzőkönyv vezetésére.
Megállapítja, hogy a megjelent képvise|őkszátma hét ftí.
A képviselő-testületi ülés határ ozaképes.
Grúber Zoltán polgármester: Javasolj a a napirendi pontok közé felvenni a
Szociális ttnifa rendelet elfogadása napirendi pontot és a Kecskédi Sport
Egyesület önkormányzat\ támogatással történő elszámolásának meglárgyalását
azBgyebek napirendi pontba és javasolta, hogy ,,Az önkormányzat 2014. évi
költségvetési rendeletének módosítása c." napirendet a következő ülésen
targyal1ák
Grúber Zoltán polgármester: Aki elfogadja a javaslatot, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő hét fo képviselő. Hét igen
szavazattal, ellenvélemény és tartőzkodás nélkül a képviselő_testület a
következő döntést hozta.

186120l'4, (X|.26.\ KT. számű határozat

Kecskéd Község Önkormány zata Képviselő-testülete a napirendeket és azok
tárgyalási sonendjére vonatkoző javaslatot az alábbiak szerint elfogadta:
1.napirend: Beszámoló a két ülés közöttvégzett munkákról és a l,ejárt határidejű

hatátrozatok végrehajtásárőI, valamint az e|őző ülés óta eltelt időben
végzett fontosabb munkákról és fobb eseményekről.

2.napirend : Beszám o|ő az Önkormán yzat 20 l 4. I-III. negyedévi
gazdáIkodásárőI
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3.napirend: Adóbehajtásról beszámolő (20I4.L fetévről)
4.napirend: Önkormányzati bérlakások 2015. évi bérleti díjanak megállapítása.
5.napirend: 2015. évi belső ellenőrzési ütemterv és stratégiai terv elfogadása,

2014. évi ellenőrzési terv módosítása
6.napirend: Iskolai felvételi körzet megállapítása
7.napirend: Közép-Duna Vidéke Hulladék gazdálkodási Társulásba

képviseletről döntés
8.napirend: Egyebek
9.napirend : Kérdés, interpelláció önkorm ány zati ügyben.
lO.napirend: Bursa Hungarica Felsőoktatási ÖsáöndíjpáIyazatra beérkezett
kérelmek elbírálása (zárt ülés)

Felelős : Gruber Zoltánpolgármester
Határidő: azorrtaI

1. napirend: Beszámoló a két ülés között végzett munkákról és a lejárt
h a tá rid ej ti határ oza to k vé g reh aj tásá ról, va larn i n t az előző
ülés óta eltelt időben végzett fontosabb munkákról és főbb
eseményekről

Grúber Zoltán polgármester: Utolsó tervszerinti képviselő_testtileti ülés
időpontja 2014. november 5_én volt.
November:
6 . - án Katasáró favédel emtől felké szíté s anyagának előké szíté se
7.-én Német Nemzetiségi Hét megnyitása

Kiállítas megnyitó az Öregiskolában
8. -án Parlamenti Labdarugó válogat ott részv ételével átadásra került a

Sportpály án az automata öntözőrendszer
8. Dalos találkoző volt a Művelődési Házban
10 Polgárvédelmi egységek felkészítése
10. Kulturális Bizottsági ülésen az Öregek Napja előkészítése volt a napirend
1 l. Márton napi Lámpás Felvonulás és műsor a Templomban.
1 4. oro szl ányi Y ár osi rendőrkap itánysá g v ezetőj e Madarai C saba alezrede s úr

bemutatta a településünk új körzeti megbízottját, KondotBalázst.
l7. Képviselő-testület és a Kecskédi Sportkör elnökségének megbeszélése

zajlottle.
2 4 . Kózép-Duna V idéke Hul 1 adékg azdálko dás i Önkorm ány zati T ársul ás

Társulási tanácsának ülésén vettem részt Székesfeh érv áron.
24. P énÁigyi Bizottsági ülést tartottunk

Kérdés' észrevétel nem volt.
Kérem, aki e 1 foga dja a be számo 1 őt, kézfeleme lé s se l j elezze.
Szavazott a jelenlévő hét fő képviselő. Hét igen szavazattal, ellenvélemény és
tartőzkodás nélkül a képviselő-testtilet a következő dőntést hoáa.
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l87l20t4. (XI.26.\ ÍíT. számű határozat

Kecskéd Község Önkormrányzata Képviselő-testülete a két ülés között
l20l4.nov.5-20I4.nov.26l végzett munkákról és a lejárt határidejű hatánozatok
végrehajtásérőI, valamint az előző ülés óta eltelt időben végzett fontosabb
munkákról és fiibb eseményekről a besziímolót elfogadta.
Határidő: azowtal
Felelős : Gruber Zoltán polgármester

2. napirend: Beszámoló az Önkormányzat2014.I_ilI. negyedévi
gazdálkodásáról

Grúber Zoltán polgármester:
Az előterjesztést a képviselők előzetesen írásban megkapták.
A Pénzügyi Bizottság előzetesen megtárgyalta.
Kérem abizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.
Csapucha Tamás PénzügYi Bizottsáe elnöke: A bizottság megtárgya|ta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja. j'.

Grúber Zoltán polgármester: Köszönöm a pénzigyi biibttság elnökének
tájékoilatóját. Aki elfogadja azirásosjavaslatot, kérem, kézQlemeléssel jelezze.
Szavazott a hét fti képviselő. Hét igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélktil a képviselő_testület a következó dontést hoáa.

188/2014. (XI.26.) KT. számú határozat

Kecskéd Községi Önkormányzat Képviselő-testtilete a Kecskéd Községi
Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I-Iu negyedéves gazdáIkodásárőI
szóló tájékoztatőt
Önkormá nyzat

1 5 8.633 E Ft pétuforgalmi bevétellel,
I5I.7 69 E Ft pénzforgalmi kiadással
Polgármesteri Hivatal
3 0.829 E Ft pétuforgalmi bevétellel,
27 .9 5 6 E Ft pétuforgalmi kiadással
Kecskéd Község Napközi otthonos Óvoda
33.336 EFt pénzforgalmi bevétellel, .

30.826 E Ft pénzforgalmi kiadással
fogadja eI, az I.,2.,3.,4., szátmu mellékleteknek megfelelően.

Határidő : 2014. november 30.
Felelős : Gruber Zoltán polgármester

3. napirend: Adóbehajtásról beszámoló Q0t4.I. félév)

Grúber Zoltán polgármester: A Pénzügyi Bizottság előzetesen megtárgyalta.
Kérem abizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.
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Csapucha Tamás Pénziigvi Bizottság elnöke: Látszik, hogy minden törvényes
eszközt úgymond ,, bevet'' az önkormányzati adóhatóság, hogy a hátÍalék
csökkenjen.
A bizotts ág megtárgy alta az előterj e sztést és el fogadásra j avas olj a.
Grúber Zoltán polgármester: Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Aki egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Szavazott a jelenlévő hét fő képviselő. Hét igen szavazaltal', ellenvélemény és
tartőzkodás nélkül a képviselő-testület a következő döntésthozta.

189120l'4. (XI.26.\ KT. számű határozat

Kecskéd község Önkormányzata a 2OI4.I. félévi adóbehajtási munkáről szőIő
beszámolót elfogadja. Felkérik aZ önkormányzati adóhatóság vezetőjét és
adóügyi előadőját, hogy továbbra is tegyen meg mindent a hátralékok behajtása
érdekében.
Határidő: folyamatos
Felelős : Antalné Zabányi Julia jegy ző

Adóügyi előadó

4. napirend: Önkormányzati bérlakások 2015. évi bérleti oíjánat<
megállapítása

Grúber Zoltán polgármester: A Pénziigyi Bizottság előzetesen meg!érgyalta.
Kérem abizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.
Csapucha Tamás PénzügYi Bizottság elnöke: A bizottság meg!árgyalta az
előterjesztést és egyetért a2,8 oÁ-os emeléssel, elfogadásra javasolja.
Kirschner Viola képviselő: Az óvodaibérlakás kiadását meg kellene gondolni,
ha magas a költsége, bérleti díj és fiités, olcsóbban kell kiadni.
Csapucha Tamás képvíselő: Hirdessük meg elektronikus felületen, ott á1l
üresen, temperáló frítés megy benne, ha nagyon hideg van. Vizsgáljuk meg.
Grúber Zoltán polgármester: Nézze meg aPétuúgyi Bizottság a koltségeket.
Azt, hogy lakható legyen mennyit kellene ráfordítani, egy havi rezsi mennyibe
kerülne. A következő testületi ülésre. 2014. december l7.ig tájékoztatja a
képvi selő-testül etet. Aki egy etért, kérem, kézfel eme 1é ssel j elezzé.
Szavazott a jelenlévő hét ftí képviselő. Hét igen szavazattal, ellenvélemény és
tartőzkodás nélkül a képviselő-testület a következő döntésthozta.

t90t20l'4. (XI.26.\ I{Í. száműt határozat

Kecskéd Község Ónkormányzata Képviselő-testiilete félkéri a Pénziigyi
Bizottságot, vizsgáIja ffi€g, készítsen számításokat mennyibe kerülne az Óvoda
u.4.sz. alatti önkormányzatibérlakás lakhatóvá tétele annak érdekében, hogy a
lakás kiadható legyen és mekkorarezsi költséggel kell számolni.
Határidő: azomal
Felelős: Gruber Zoltán polgármester



Grúber Zoltán polgármester: Szavaznnk a bérleti díjakról is.
Aki egyetért a bérleti díj, 2,8 Yo-os emelésével kérem, kézfelemeléssel je\ezze.
Szavazott a jelenlévő hét fií képviselő. Hat igen szavazattal, ellenvélemény
nélkül, egy tartőzkodással a képviselő_testület
elfogadta az önkormányzati lakások 2015. évi bérleti díjárót szóló
8l201'4lXI.26.l sz. önkormá nyzati rendeletet

5. napirendz 2015. évi belső ellenőrzési ütemterv és stratégiai terv
elfogadása, a2014. évi ellenőrzési terv módosítása

Grúber Zoltán polgármester: Az előterjesáést minden képviselő előzetesen
írásban megkapta. Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Nincs. Aki egyetért,
kérem, kézfelemeléssel je|ezze.

Szavazott a jelenlévő hét fő képviselő. Hét igen szavazattal, ellenvélemény és
tartőzkodás nélkül a képviselő-testiilet a következő döntést hoáa.

.::

l91l20t4. (XI.26.| KT. számű határozat

Ke c ské d Köz s é g Önkormány zatánakKépv i s e l ő _te stü l ete az' e|őterje szté s me 1 1 ékl ete
szerinti

1. 2015-2018. évi stratégiai ellenőrzési tervet
2. 2015. évi belső ellenőrzési tervet
3. 2014. évi belső ellenőrzési terv módosítását

jővahagyja.

Határidő: azowtaI
Felelős: Gruber Zoltánpolgármester

6. napirend: Iskolai felvételi körzet megállapítása

Grúber Zoltán polgármester: Az előterjesztést előzetesen minden képviselő
megkapta. Van-e kérdés, észrevétel? Nincs. Aki egyetért a körzet
megállapításáva|, kérem, kézfelemeléssel jeLezze. Szavazott a jelenlévő hét fő
képviselő. Hét igen szavazattal, ellenvélemény és tartőzkodás nélhil a
képvi se lő-te sttil et a következő dönté s t hoila.

192 /201 4. (XI.26.\ KT . számű határ ozat

Ke c ské d köz s é g Önkormány zat Képv is el ő _te stii lte
1. a Kecskédi Német Nemzetiségi Á\ta\ános Iskola felvételi körzetének

megá|lapitásához a 201512016 tanévben Kecskéd község közigazgatási
területét javasolja.



2. települési szinten általános iskolás koru
Iétszáma} fő

Határidő : azowtal (közlésre)
Felelős: Gruber Zoltánpolgármester
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hátrrínyos helyzetű gyermekek

7. napirend: Közép-D u n a Vidé ke Hu ll ad él<gazdálkod ási Tá rs u lá s ba
képviseletrőI döntés

Grúber Zoltán polgármester: az etőterjesztés az ülés előtt került kiosztásra,
kérdezem, mindenki elolvasta? Van-e kérdés, észrevétel? Nincs. Aki egyetért
azzal, hogy Gruber Zoltán polgármestert delegálja a képviselő_testiilet,
akadáIyoztatás esetén helyettesítése megbízással történjen, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő hét fő képviselő. Hét igen
szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a képviselő_testiilet a
következő döntést hoúa.

19312014. (Xl.26.| KT. számű határozat .,'

Ke c ské d község Önkormány zat Képv iselő-testtilete, úgy döntött, hogy
1. Gruber Zoltán polgármestert delegálja tanácstagként a Közép-Duna

Vi déke Hul l adék gazdáIko dás i onko rmány zati T ársu 1 ás i Tanác sb a.
2. Gruber Zoltán polgármester akadá|yoztatása esetén jogosult

helyette síté séről e seti j el l egge 1, me ghatalm azás utj án gondo skodni.

Határidő: azotatal
Felelős: Gruber Zoltánpolgármester

8. napirend: Szociális tÍizifa rendelet elfogadása

Grúber Zoltán polgármester: Előzetesen mindenki írásban megkapta a
rendelet tervezetet; Van-e valakinek kérdése, észrevétele, esetleg javaslata?
Nincs.
Aki elfogadjaa rendeletet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő
hét fii képviselő. Hét igen szavazattal ellenvélemény és tartőzkodás nélkül a
képviselő-testtilet elfogadta a szociális ttizifa juttatásárót szóló
9 l20l 4 lXI.26.l sz. rendeletet.

18 óra 5 perckor szünetet rendelt el, alevezető elnök.
19 őra 15 perckor folytatódik az ülés.

Wittmann Csaba alpolgármester 19 óra l0 perckor távozott.
Jelenlévő képviselők szóma hatJő.



9. napirend: Egyebek

L. Kecskédi Spo rtegyesület önkormá ny zati támogatással történő
elszámolása

Grúber Zoltán polgármester: |.lAz egyesület beadta az oltoző felújítás,
locsolórendszer kiépítés költségének elszámolását. Pénzügyi Bizottság
tárgyalta. Pénztigyi Bizottság megállapította, hogy abeérkezett elszámolás és a
hitelesített kivitelezői és egyéb számlák, valamint a teljesítésigazolások
benyújtásra kerültek.
Pénzügyi Bizottság megállapította, hogy a Kecskédi Sportkör öltöző felújítás
p áIy ázattal kap c s o 1 ato s el számo 1 á s a me g fe 1 e 1 az eIőír ásoknak.
Figyelembe véve a benyűjtott írásos anyagokat az önkormátnyzati támogatással
történő elszámolást a képviselő-testület részére elfogadásra j avaslom.
Van_e kérdés, észrevétel, javaslat? Nincs. Aki elfogadja a javaslatot, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő hat fő. Hat igen szavazatta|,
ellenvélemény és tariőzkodás nélkül a képviselő-testtilet a következő döntést
hozta: i:

194120!4, (XI.26.| l(I. számű határozat

Kecskéd Község Önkormán yzataKépviselő-testülete elfogadja a Sportkör
elszámolásátazóltozőfelújításhozny($tottönkormányzatitámogatásról.

Hatétridő: azonnal
Felelős : Gruber Zoltén polgármester

2.l Grúber Zoltán polgármester: KSK elnöke írásos kérelemmel fordult
hozzátk. Sportöltöző építés kapcsán olyan többletköltségek merültek fel,
amelyeket az egyesület nem képes finanszírozni. Indokoltságát és a költségek
jogosultságát a műszaki ellenőr tételesen kimutatta hogy a sportöltöző felújítás
beruhézása kapcsán előre nem látott többletköltségek merültek fel, melyeket
célszení volt a beruháaással egy időben megvalósítani a következő határozati
javaslatot teszem:
Javasolom, hogy az önkormányzat képviselő-testiilete a sportöltöző
többletköltségeire benyúj tott fonás i gényt fo gadj a el.
A fonáspótlást a következőképen. javaslom: A képviselő-testületnek
Kettőszázhatvankettőezer-hatszáwryolcvanhárom forint követelése áll fenn a
Kecskédi Sportkönel szemben. Ennek a követelésnek a visszautalását nem kéri
a képviselő_testület, valamint a 2014. évi költségvetésben a Sportkör részére
elktilönített Hárommillió forint páIyázati önerőre biztosított összeg fennmaradó
részébő| Négyszázkilencvenkettőezer-nyolcszázötvennyolc' forint összeget a
többletmunkák kiegyenlítésére a Sportkö r tészére átutalunk.
Ezze| egy időben a képviselő-testület a nevezett Hárommillió forint keret
fennmaradó részéről,, Szávhetltennégyezer-ötszáznyolcvannyolc forintról úgy
rendelkezik, hogy annak felhasználása csak a képviselő-testület döntésével
lehetséges.



Wittmann Csaba alpolgármester 19 óra 35 perckor megérkezett.
Jelenlévő képviselők szóma hét/ő.

Szavazott a jelenlévő hét fő képviselő. Hét igen szavazattal ellenvélemény és
tartózkodás nélkül a képviselő_testiilet elfogadta a javaslatot.

1951201'4, (XI.26.| I{I. számű határozat

Kecskéd Község Önkormán yzata Képviselő-testülete a Sportkör felúj ítási
többletköltség támo gatás kérelmével kapcsolatban úgy döntött hogy :

I. az önkormányzat képviselő-testiilete a sportöltöző többletköltségeire
benffi tott fonásigényt elfogadj a.

2. A fonáspótlás a következő: képviselő-testületnek 262.683,- forint
követelése álI fenn a Kecskédi Sportkönel szemben. Ennek a
követelésnek a visszautalását nem kéri a képviselő_testtilet, valamint

3. a 2014. évi költségvetésben a Sportkör részére elkülöqített Hárommillió
forint pály ázati önerőre biztosított összeg fennmaradó részéb ő1, 492.85 8,-
forint összeget a többletmunkák kiegyenlítésére a Sportkör részére átutal

4. Ezzel egy időben a képviselő-testület a nevezettHárommillió forint keret
fennmaradő részérő|, 174.588,- forintról úgy rendelkezik, hogy annak
felhasználása csak a képviselő-testület döntésével lehetséges.

Határidő: azonnal
Felelős : Gruber Zoltán polgármester

2.Idősek Napj á ról tájékoztatól

Kirschner Viola kulturális b tájékoúatta a képviselő-testtiletet
az e|őkészítésrőI. A vacsorára három átrajánlatot kértek. A Barátok asztala
étterem ajánlatát fogadták el. A felszolgálást is vállalták. A szülői
munkaközösség segít, ugyanúgy mint eddig. Mindenki egy üveg bort kap
ajándékba. A műsort helyi fellépők a{|ák és meglepetés lesz Leblanc Győző
énekes miisora. Az ünnepi beszédet dr. Tutervai István házi orvos mondja,
Bózáné Ildi fog fényképezni, Grósz Krisztán videózik, a zenét a
B urs chenkap e l 1 e szo|gáItatj a.

Grúber Zoltán polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Nincs.

3.Csapucha Tamás Kecskéd Közséeért Alapítvánv elnökének táiékoztatása:
Bauer Zsolt páLyénatírő járt ma itt,,KáIvária szoborcsoport elszámolását hoúa.
Szeretném tájékoúatni a képviselőket, ho-sY az if1ilsági szálláshely kapubehajtó
térkövezése Sziízötvenezer forint plusz AFA, járda térkövezése kilencvenezer
forint plusz ÁFA, pihenő is kialakításra került. Meg tudjuk oldani más forrásból,
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nem kérjük az önkorm ányzat áItaI korábban megszava zott télmogatást. Nagyon
korrekt partnerre találfunk az Extrémpark Kft.-ben . Szalonnasütőt alakítottak,ki
6 db juharfát ajándékoztak,20 db facsemetét biztosítottak számunkra a tő téri
játszőtér fásítására. Nagyon gavallérok voltak, nemcsak az egyház' hanem a falu
is gyarapodott a támogatásaikkal, Az Egyhárkozség is jelentős összeget
biztosított az Alapítv ány r észére.
Közel Negyvenegymillió forint páIyénati pénzbőI történő beruhazással
gyarapítottuk az egyház és ez áItaI a falu vagyonát is.
Komoly értékekkel gyarapodott a fa\u. Az egyházközség részéről megkaptuk
térítésmentesen a járdának a területet, amin majd ki lehet jutni a Kertalja
utcából.
Nincs közösségi tér a Parókiánál. Kértem árajánIatokat. 5x3x2,5 m-es szaletli
áta 395.000,- Ft+áfa. Azt kérem, hogy két szaletli költségét jövő évre vállalja
át az önkormányzat. Egymillió forintra lenne sztikség.
Grúber Zoltán polgármester: Van-e javaslat?

haT rt Alanítván : A rendelkezésünkre
á1ló képviselői keretből a kamerarendszert támogatjuk. Öwenhrlrommillió forint
van lekötve' nem rengetné megaz önkormányzatot Egymillió 'forint támogatás.
Meg kellene rendelnünk, mert télen meg Van fagyva az udvar. Könnyebben rá
tudnak hajtani autóval, ha építik a szaletliket.
Wittmann Csaba alpolgármester: Az Alapínány volt az egyetlen szewezet,
aki nem kén önko rmány zati témo gatást e gyetl en p áIy azatához s em.
Grúber Zoltán polgármester: Az önkormányzatnak van pénze. Ez csak a
képviselő-testület döntésén múlik. A Horgászegyesületnek is készítetttink
szaletlike t a tőp artr a.

Kaszánviné Ruppert Tímea képviselő: A falu érdekeit szolgá|ta, nem kért és
nem is kapott az önkormányzattőI támogatást az Alapítvány. Én m"g fogom
szavazrti, támogatom a két szaletli megvalósítását. Évek őta nem kapott
támogatást az Alapítvány. Maga a gesztus is fontos.
Grúber Zoltán polgármester: Támogatom a kérést. De nem ig-, hogy soha
semmit nem adtunk, mer1 megszavazfilk a térburkolókövet azutcai bejáróhoz is
és az udvari részhez is. Úgy gondolom ez je\entős mennyiség. Megszavaztuk a
térburkolat lerakásának munka díját is, más kérdés, hogy nem vettétek igénybe.
A játszőtér kialakításához biztosítottuk a flnanszírozási összeget és tgy
gondolom, hogy az önkormányzat közmunkásai is rendszeresen jelentős munkát
végeznek mint az if1űsági szálláshely, mint az éintett többi területe. Nyílván
ezek a fejlesztések a település érdekei, de azért az önkormányzat jelentős
anyagi és erkölcsi segítségéről sem feledkeznjnk meg.
Wicha János képviselő: Ez nélkül nem hasznosíthatő az Ifiúsági Szálláshely.
Indokolt, szükség vanrá. Támogatom a kérést.
Grúber Zoltán polgármester: Aki egyetért, kérem, kézelemeléssel je\ezze.
Szavazott a jelenlévőhét Íb képviselő. Hét igen szavazatta|, ellenvélemény és
tartőzkodás nélkül a következő döntésthozta:
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196120|4. (XI.26.\ KT. számű határozat

Kecskéd Község Önkormány zata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 20 1 5 .

évi költségvetésében 1.000.000,-Ft-ot biaosít 2 db szaletli megvásárlásáútoz,
melyet az if1isági szálláshelyen helyeznek el.

Hataridő: 2015. év
Felelős : Gruber Zoltán polgármester

Csapucha Tamás Kecskéd Közsée Alapítvánvának elnöke: Nagyon szépen
köszönöm a képviselő társaimnak apozitív hozzáállást.

5. Kamerarendszer kiépítése.

Csapucha Tamás képviselő. Kecskéd Közsée Alapítványának elnöke: A
kamerarendszerhez gyíjtést rendeztÍink. Ötszázttetvenötezer forint folyt be
eddig az Alapítvány számlájára. Megkérem a Kuratórium. tagiait, hogy a
Háromszázezer forintos alaphoz az lYo-os felajánlásokat tegyük be.
ÍgyKilencszázhetvenkétezer-kilencszázhetvenhatforintnáltartunk.
Grú ber Zoltán polgá rm ester: Köszönj uk az információt.

10. napirend: Kérdés' interpelláció önkormányzati ügyben

Kirschner Viola képviselő: Karácsonyi díszítés az Öltöztessük ünneplőbe
településünket a szeretet ünnepére. Az első három helyezettnek táblácskát
adhatnánk.
Grúber Zoltán polgármester: Szavazzur'lk, hogy legyen-e vagy ne legyen?
Szavazott a jelenlévő hét fő képviselő. A ,,Legyen'' javaslatra három igen
szavazat érkezett, négy tartózkodás mellet, ellenvélemény nélkül. Igy a
képviselő-testtilet úgy döntött, hogy 2014. évben nem hirdeti meg aZ

,,Öltöztessük ünneplőbe a telepiilésünket a szeretet ünnepére nevű'' versenyt .

|9712014. (XI.26.\ I{I. számű határozat

Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testiilete úgy dönt ött, 2014. évben
nem hirdeti meg aZ ,,Öltöztessük ünneplőbe a településünket a szeretet
ünnepére nevii'' versenyt .

Határidő: azonnal
Felelős: Gruber Zolténpolgiírmester



11

Kirschner Viola Kulturális Bizottsáe elnöke: December 6_iín Adventi
készülődés. l4.-én Adventi vásár és Falukarácsony a Művelődési Házban.

. Csapucha Tamás képviselő: Szeretném megkérdemi, hogy az Unnepi
Alakuló ülés mennyibe került?
Antalné Zabánvi Júlia ieeYző: negyvenezer forintba került a video. 30
db. DVD \emez készült belőle.
Csapucha Tamás képviselő: Sokkalom az árát. Felesleges volt a video.
Grúber Zoltán polgármester : Köszönöm az észrevételt.

2l őra 20 perckor a nyilvános ülést bezárom és zárt ülést rendelek el a
következő nap irend me gtár gy alásáho z.

12. napÍrend: Bursa HungarÍca Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatra
beérkezett kérelmek elbírálása

Grúber Zoltán polgármester: Zártülés. Külön.jkv.készül.

Kmf.

i Júlia
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Csapucha Tamás

JELENLÉTI Ív

a Képviselő-testtilet 2014. novembe r 26.-én
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Antalné Zabányi Júlia jegyző

Meghívottak:
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KECSKÉ D KÖzsÉG PoLGÁRMESTERÉT Ót

MEGHIVO

a Képviselő-testÍilet zll4.november 26-án 17 órakor
tartandó ülésére

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

Az ülés napirendi pontiai:

1.napirend: Beszrímoló a két ülés között végzett munkákrólés a lejárt hataridejű határozatok
végrehajtásiíról, valamint az előző ülés óta eltelt időben végzett fontosabb

munkríkról és föbb eseményekről.
Ea: Gruber Zolténpolgármester

2.napirend: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása
Ea: Gruber Zo|tén polgiírmester

3.napirend: Beszámoló az Önkormányzat20l4.I-[I. negyedévi gazdálkodásaróI
Ea: Gruber Zo|tán polgármester

4.napirend: Adóbehaj tásról besziím oLő (20 I 4.I. feléwől)
Ea: Antalné Zabényi Jiúía jegyző

5.napirend: Önkormrínyzatibérlakások 2015. évi bérleti díjának megállapítása.
Ea: Gruber Zoltán polgármester

6.napirend: 2015. évi belső ellenőrzési ütemterv és stratégiai terv elfogadása,2lI4. évi
ellenőrzési terv módosítiísa

Ea: Gruber Zoltán polgármester
7.napirend: Iskolai felvételi ktirzet megállapítása

Ea: Gruber Zoltán polgármester
8.napirend: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodasi Tarsulásba képviseletről döntés

Ea: Gruber Zoltan polgiármester

9.napirend: Egyebek
1 0.napirend: Kérdés, interpelláció önkormányzati iigyben.
11.napirend: Bursa Hungarica Felsőoktatási ÖsztöndíjpáIyázatrabeérkezett kérelmek

elbírálása (zrírt ülés)
Ea: Gruber Zoltán pol grírmester

A napirend fontosságrára való tekintettel kérem szíves megjelenését. Távol maradását kétem jelezze a

478-002 vagy a 478-244 telefonszámon legkésőbb az ülés napjrán 13 őráig.

Kecskéd, 2014. november 19.

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

Fax: 34l578-022
Internet: www.kecsked.hu


