Kecskéd Község Önkormányzata
Képviselő-testiilete
2852.Kecskéd, Vasút u. 105.
Jegyzőkönyv
Készült 2014. december I7-én I7 őrátől,
megtartott képviselő-testületi ülésről
Helye : Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
2852. Kecskéd, Vasút utca 105.
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint
Jelen van:
Gruber Zoltán pol gárme ster
Wittmann Csaba alpolgármester
Csapucha Tamás
Kaszanyiné Ruppert Tímea képviselő

i'

képviselő

Kirschner Viola képviselő
Schmidt Ákos képviselő
Wicha János képviselő

Grúber Zoltán polgármester: Megnyitja az ülést, köszönti a

megjelent
képviselő_testtileti tagokat, Antalné Zabarryi Júlia jegyzőt, Suhai Judit igazgatási
előadót, akit egyben felkért a jegyzőkönyv vezetésére.
Megállapítja, hogy a megjelent képviseLőkszáma hét f(i. A képviselő-testületi
ülés határozatképes.

A

meghívóban szereplő napirendi pontokkal, azok tárgya|ási sorrendjével
mindenki egyetért. Szavazott a jelenlévő hét fő képviselő. Hét igen szavazattal',
ellenvéleményés tartőzkodás nélkül a képviselő-testület a következő döntést
hozta.
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I{T. számű határozat

Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a meghívó
szerinti napirendi pontokra, illetve azoktárgyalási sorrendjére tett javaslatot.
Határidő: azonnal
Felelős : Gruber Zoltán polgármester

1. napirend: Beszámoló a két ülés közöttvégzett munkákról és a lejárt
h atá rid ej u határ oza to k vég re h aj tás á ról, vala m int az előző
ülés óta eltelt időben végzett fontosabb munlcíkról és főbb
eseményekről

Grúber Zoltán polgármester: Utolsó tervszerinti képviselő-testÍileti ülés 2014.
november 26-ánvolt.
November
30. Idősek Napja rendezvény. A képviselők mindannyian ott voltak, a műsor
tetszett az időseknek.

December
1 . Képviselők kötel ező képzéseTatabányán a Kormányhivatalban.
1. Közmeghallgatás
6. Szalados Szabolcs lett a Sportkör elnöke.
8. Műszaki Bizottsági ülés
n Kozbiúonsági ülésen voltam. MRFK-ró1
1 0. oroszlanyi Rendőrkapitanyságo
;:
a fokapitány is jelen volt.
13. Lovas Baráti Kör ülésénvettem részt
14. Falukarácsony a Művelődési Házban.
16. Német Nemzetiségi Önkormányzat Közmeghallgatásán vettem részt.

Óvodai bérlakás kiadása még nincs előkészítve. Nem kértünk festőtől
árajánlatot.
Megvásárlásra került a három közlekedési tükör, ahozzátartoző oszlopokkal.
Magyar KöZuttól megkértük a hozzájárulást a kihelyezéshez.

A

kamera rendszer kiépítésévelkapcsolatban orlovits Zolinak elktildtem a
kapott ajánlatokat , várjuk, hogy feldolgozza az anyagot.
Megadom a szőt a jegyző asszonynak.

Antalné Zabánvi Júlia ieevző: Tájékoilatom a képviselő-testliletet, hogy a
lnotu.:g.$.(4) bekezdése értelmébenmindegyik képviselő kérelmezte felvételét
akoztartozásmentes adózói adatbátzisba és a felvételmegtörténtétigazoIta.
2031201'4.
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számű határozat

Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a két ülés köztitt végzeÍt
munkákról és a \eját határidejű határozatok végrehajtásárő|, valamint az e|őző
ülés óta eltelt időben végzett fontosabb munkákról és főbb eseményekről szóló
beszámolót elfogadta.
elelős : Gruber Zo\tán polgármester
Hatátridő: azowtal

F

2.

napirend: Az önkormányzat2014. évi költségvetési rendeletének
módosítása

Grúber Zoltán polgármester: Most került helyben kiosztásra az e\őteqesztés.
Antalné Zabánvi Júlia ieevző: Azokat a módosításokat tartalmazza, amil<rőI a
képviselő-testtilet korábban döntött, valamint az állami költségvetésből
származő támogatásokat. A tartalékkeret újra osztását is beterveznik.
A polgármester bérét,a képviselői keretet is módosítottuk. A polgármesteri
hivatal illetményét is módosítottrrk a pénnjgyi gazdálkodó ügyintézo nylgdíjba
vonulása miatt. Ahol nem került felhasznáIásra a betervezett összeg, ott is

módosítottuk a rendeletet.
Grúber Zoltán polgármester: Van-e kérdés,észrevétel? Nincs.
Csapucha Tamás Pénzüwi BÍzottság Elnöke: Javaslom elfogadásra.
Grúber Zoltán nolgármester: Van-e kérdés,észrevétel?Nincs. Aki elfogadja
az előterjesáést, kérem, kézfelemelésseljelezze. Szavazott a jelenlévő hét fő
képviselő. Hét igen szavazattal, ellenvélemény és lartőzkodás nélkül a képviselő
testtilet az alábbiak szerint döntött.
j:

A Képviselő-testület
2

t0l2014.(xll.17.) sz. rendeletével elfogadta

l20t 4. l UI.lz.) sz. költségvetési rendelet módosítását.

3.

a

napirend: Köznevelési Tanácsba képviselő delegálása

Grúber Zoltán

polgármester:Előterjesztést írásban minden képviselő

előzetesen megkapta. Van-e kérdés,észrevétel?

Csapucha Tamás képviselő: Javaslom hogy Kirschner Viola képviselőt

delegáljuk.

Grúber Zoltán polgármester: Kérem, aki elfogadja) aZ előterjesáést,
kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő hét fő képviselő. Hét igen
szavazattal, ellenvélemény és tartőzkodás nélktil a képviselő testület az alábbiak
szerint döntött.
204120|4. (XII.
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KT. számű határozat

Kecskéd község önkormányzat Képviselő-testtilete Kirschner Viola képviselőt
delegálja a Kecskédi Német Nemzetiségi Általános Iskola Intézményi
Tanácsáb a az Önkormányzat részérőL
Határidő: azonr.

,l

Felelős: Gruber Zoltánpolgármester

4.

napirend: Közép-Duna Vidéke l{ulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társuláshoz csatlakozni kívánó települések csatlakozási
szándékának elfogadása

Grúber Zoltán polgármester: Előterjesztést írásban minden

képviselő

előzetesen megkapta. Van-e kérdés,észrevétel?Nincs. Aki elfogadja aZ
előterjesztést, kérem, kézfelemelésseljelezze. Szavazott a jelenlévő hét fr'
képviselő. Hét igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkiil a képviselő
testület az alábbiak szerint döntött.
205l20t4. (XII.
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g Önkormány zat Képvis

KT. számű határozat
e 1ő

-te stül

ete me gt ár gy alta a Közép -Duna

Vidéke HulladékgazdáIkodási onkormányzatiTarsulás csatlakozási szándékról
szó ó
1

e

1

őterj

e

szté s ét é s a követke

ző határ ozatot

ho

zza:

Kecskéd község ÖnkormányzatKépviselő-testÍiletehozzájárulását adja Ócsa
Város Önkormány zata és Taksony Nagyközség Önkorm ény zata 20 I 5 .j anuár 1 .
napj áv al a Közép -Duna Vi déke Hul l adé kgazdálkodás i Önko rmány zati
Társulásh oz történő c satlakoz ásához.
1./

Tekintettel arta, hogy a csatlakozás idópontjában új projekt előkészítésezajlik,
amelynek költségei ezt követően fognak jelentkezni, a Képviselő_testület nem
j avas o lj a az uj onnan c s atl ako zó önkorm ány zatol<ra a Társul ási Me gál ap o dás
XI l 3 . p ont harmadik b ekezdé s éb en fo g1 altak alkalmazásál
1

g Önkormá ny zat Képvi selő-te sttilete D éIegyhaza Közsé g
Önkormányzatánakz}Ls. január l_vel történő csatlakozásáútozhozzájáruIását

2./ Ke cskéd közs

é

megadni nem tudja, mivel a csatlakozási szándékról a társulni kívanó
önkormányzat képviselő-testületének legalább hat hónappal korábban kell a
határozatot meghozni, Délegyhazaközség ÖnkormányzataKépviselő-testülete
pedig erről 2ll4.július 2-an döntött.

Határidő: azonnal
Felelős : Gruber Zoltán polgármester

5.

napirend: Fogászati ügyelethez csatlakozásrtámogatási megállapodás
elfogadása

Grúber Zoltán polgármester: Előterjesztést írásban minden

képviselő
előzetesen megkapta. Van-e kérdés,észrevétel?Nincs. Aki elfogadja az
előterjesztést, kérem, kézfelemeléssel je|ezze. Szavazott a jelenlévő hét fő

5

képviselő. Hét igen szavazaltal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a képviselő
testtilet az aLéhbiak szerint döntött.
20612014. (XII.
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KT. számű határozat

Kecskéd község ÖnkormányzatKépviselő-testülete a Mötv.13.s(1) bekezdés, az
egészségügyről szóló Í997. évi CLN tv. 152.$ (1) bekezdés és az egészségügyi
ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szőIő
47l2004.(V.11.) ESZCSM r. 6.$(4) bekezdés alapján a fogorvosi ügyeleti
ellátására Tatabánya megyei Jogú Város ÖnkormányzatávaI kötendő
megállapodást

j

óvráh

Felhatalm azza a

p o1

agyja.
gárme stert a me gállapo dás aláir ásár a.

Határidő: azowtal
Felelős: Gruber Zoltánpolgármester
.a

6. napirend:

Közterületek elnevezésének és a nnak megválto ztatására
irányuló kezdeményezésekre vonatkozó helyi rendelet
elfogadása

Grúber Zoltán polgármester: Előterjesxést írásban minden képviselő

előzetesen megkapta. Van-e kérdés,észrevétel?Nincs. Aki elfogadja az
előterjesaést, kérem,kézfelemelésseljelezze. Szavazott a jelenlévő hét fti
képviselő. Hét igen szavazata|, ellenvéleményés tartőzkodás nélkiil a képviselő
testület az alábbiak szerint döntött.

Képviselő-testület elfogadta a Közterületek elnevezésénekés annak
megváltoztatására irányuló kezdeményezésekrevonatkoző 1tl20t4.lxll.l7.l
sz. helyi rendeletet

A

7.

napirend Egyebek

o

Iskola kérelme ( jubileumi rendezvény támogatása; iskola épület
felújítása)

Grúber Zoltán polgármester: Mindenki előzetesen megkapta az iskola

kérelmét.A jubileumi rendezvényre kémek Nyolcszázezer'forint támogatást.
Csanucha Tamás képviselő: KLIKK hozzájátrul, mint fenntartó?
Grúber Zoltán polgármester: Nem kérdeáem meg a Marikától, de ha nem
járuI hozzá, annál indokoltabb, hogy mi járuljunk hozzá. Egyetértiink, hogy a
Jubileumot támogatni szükséges.

6

Csapucha Tamás képviselő: Keretet állapítsunk ffi€g, építsÍikbe a
költségvetésbe, lássuk, hogy mire szeretnék felhasználni. Vannak itt olyan
tételek, amik nem kerülnek pénzbe.

Wicha János képviselő: Egyetértek, hogy tegyük bele a költségvetésbe, de
szorosan mríködj iink e gyiitt,

le

gyen költsé gkalkuláció, amit ell enőrzünk.

Kirschner Viola képvíselő: Lehet már most árajánlatot összeállítani,

költségvetést készíteni,írják le, pontosan, hogy mennyi vendéget szeretnének
vendégül látni,mennyi meghívóra van sziikség, ez milyen áron kerül beszerzésre
stb.

Wittmann Csaba alpolgármester: Hozzanak arajánlatokat, ne mondjunk
Nyolcszázezer forintot, majd az árajánlatok után meglátjuk, hogy mennyit

adunk. Jövő évi költségvetésig, 2}Is.január közepéig be tudjrík szerezni a kért
adatokat.
Grúber Zoltán polgármester: Elviekben támogatja a képviselő-testület, de

tételesen nyújtsanak be költségvetést és a többi támogató listáját' KLIKK
mennyivel j árul hozzá, 20 I 5 . j anuár 20 -ig adják be. Egyetértés van?
Aki elfogadja ajavaslatot , kérem, kézfelemelésseljelezze. Szavazott a jelenlévő
hét fb képviselő. Hét igen szavazattal, ellenvéleményés tartózkodás nélkül a
képviselő testület az alábbiak szerint döntött.
20712014.
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KT. számű határozat

Kec skéd község Önkormán y zat Képvi selő-te stÍ'ilete úgy döntött,

I.

az iskola

fennállásának

ho

gy

I25. évfordulójára tervezett

támogatja és az elóirányzatot az önkormányzat2015.
tervemi fogia.

iinnepséget
évi költségvetésében

2. Felkérik az iskola vezetését,hogy 2015. január 20-ig nyűjtsanak be

3.

részletes költségvetést, valamint
a többi támogató listáját .

Határidő

: 20

1

5

j anu ár 20.

Felelős: Gruber Zolténpolgármester
Grúber Zoltán polgármester: további kérés:Iskola épület felújítása
Műszaki bizottságot felkéri a képviselő-testtilet, az eloző felmérések
aktua|ízáIásár a. (előterj e szté s szerint)
Wicha János képviselő: Tudjunk prioritási szempontot felállítani. Mit vegyünk
előre? Januárban összeülünk a pályázatírókkal, utána tudjuk ffi€g, hogy
tew ezziil'tk-e saj át költséget.

Grúber Zoltán poleármester: Van-e kérdés?Nincs. Aki egyetért, kérem,
kézfelemelésseljeLezze. Szavazott a jelenlévő hét fő képviselő. Hét igen
szavazattal, ellenvélemény és tartőzkodás nélktil a képviselő-testiilet az alábbi
döntést hozta:

20812014. (XII. t7 .\

KT. számű határozat

Kec skéd község Önkormányzat' képviselő-te sttilete

1" felkéri a Műszaki-Településfejlesztési és Környezetvédelmi bizottságot,
hogy a benffitott kérelem alapjan mérje fel a kért állagmegóvási,

felújítási munkálatok sztikségességét,megvalósítás esetén azok
sonendj ét, a v árhatő költségeket.

2. Fentiek ismeretében a 2015. évi költségvetés tervezésekor, amennyiben a
vérhatő bevételek aztlehetővé teszik, a szükséges előirányzatot betervezi.

0.(Műszaki Bizottság) és folyamatos
Felelős: Gruber Zoltánpolgármester
Wicha János képviselő, Műszaki Bizottság elnöke
Hatátridő: 20

o

1

5

j anuáÍ

1

Sportkör befogadó nyilatkozat kérelme

Grúber Zoltán polgármester: A Spottelep belterületbe vonása miatt
megváltozoIt a Sportkör székhelye. A 016911 hrsz. 2l7 hrsz-ra váItozott.
Módosítani fogiák

a

Sportkör alapszabáIyát, Ezért kérnek új befogadó

nyilatkozatot az önkormányzattől, ugyanis a tulajdonos aZ önkormányzat.
Aki hozzájáru|, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő hét fő
képviselő. Hét igen szavazattal' ellenvélemény és tartőzkodás nélktil a
képviselő-testtilet az alábbi döntést hozta:
20912014. (XII. |7 .|

KT. számű határozat

Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő_testtilete hozzájárul,

hogy

a
tulajdonát képező ingatlan-nyikéntartás szerinti Kecskéd belterületi 2/7 hrsz.
alatt Iévő Sporttelep megjelölésű ingatlant a Kecskédi Sportkör székhelyként
használja.
Határidő: azowtal
Felelős : Gruber ZoItán polgármester

O

Belső ellenőri jelentés a 2014. évi rendező mér|egvizsgálatáről,
intézkedésiterv elfogadása

Grúber Zoltán polgármester: Van-e kérdés,az előterjesztéssel kapcsolatban?
Nincs. Aki az előterjesztés szerintihatározati javaslatot elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. Szavazott

a

jelenlévő hét f<í képviselő. Hét igen

szavazattal, ellenvéleményés tartózkodás nélkül a képviselő_testület az alábbi
döntést hozta:

210l20t4. (XII.
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Kecskéd község ÖnkormányzatKépviselő-testiilete a belső ellenőr jelentését a
2014. évi rendező mérleg vizsgáIatáről és aZ ellenőri jelentésre késztett
Intézkedési tervet elfogadja.
Határi dő : az Intézkedés i tervb en

fo g

l

altak

v

é

greh ajtásár a

a 2014. évi zárszátmadással egyidőben.

Felelős: Gruber Zoltánpolgármester
Antalné Zabányi Jiilia jegy ző

o

Az öreg iskola gázfíités kiépítéseaz első épületrészben, régi |<azán
bontása.

Grúber Zoltán polgármester: Három árajánlatunk van.

Kirschner Fém Kft. 307.700,-Ft (bruttó)
349.650,-Ft ( ua.)
Panda Bau
367.800,-Ft
ua.)
Poliszer Kft.

Kft.

(

Kirschner Fém Kft. ajánlata a legkedvezőbb. Javaslom, hogy ot fogadjuk el, ők
adták azonos műszaki tartalom mellett a kedvezőbb ajánlatot,
Háromszéahétezer-hétszázforint bruttó ráron Polgármestert bizza meg a feladat
végrehajtására. Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a
jelenlévő hét fii képviselő. Hat igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, egy
tartőzkodással a képviselő-testület az alábbi döntést hozta:
21tl20'l'4. (XII.
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KT. számű határozat

Kec skéd Község Önkormány zat Képviselő-testtilete úgy döntött,

1.

aZ

,,öreg''

iskola első

épületrészben a gázfutés

hogy

kiépítésével-a

benyújtott átrajánlatban megjelölt bruttó 307.700,-Ft alapján
Kirshner Kft-t bízza meg.
2. Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői szerződés aláírásátra.

-

Határidő: azowtal
Felelős : Gruber Zoltán polgármester

Grúber Zoltán polgármester: Régi kazénnal mi legyen? A hivatalban is van
egy régi, hasznéiaton kívtili Szenes kazán. Polgármestert megbízza a képviselőtestÍilet, hogy MEH telepen értékesítsük.

a

9

Aki

egyetért' kérem, kézfelemeléssel jeLezze. Szavazott a jelenlévő hét fö
képviselő. Hét igen szavazattaI, ellenvélemény és tartózkodás nélkÍila
képviselő-testület az alábbi döntést hoila:

2l2l20t4. (XII.
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Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntott, hogy az
öreg iskolában és a polgármesteri hivatalban lévő használaton kívüli szenes
kazánokat vrÉH telepen értékesíti.
Határidő: azowtal
Felelős
8.

:

Gruber Zoltán polgármester

napirend:

Kérdés'interpelláció önkormányzati ügyben

Schmidt Ákos képviselő: Honlapra a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyveket
tegyük fel időben. Legyen egy hatátrtdő, koncepció, hogy mi kerüljön fel,
ötletbörze, helyi újságot is tegye fel, töltsük meg élettel. Inforrnatikus tegye fel
időben.

Kirschner Viola képviselő: Járdánakmennyi lett a végösszege?
Grúber Zoltán polgármester: Húsz millió-kilencvenötezer forintba került.

Vasút utca és a Fő utca egyutt.

Más kérdésa napirendhez nem érkezett.

Az ülést bezárom 19 őra 00 perckor.

Kmf.

,A

AntaYné Z

"[oh'
j"sybő

Júlia
I

A

JELENLETI IV
a Képviselő-testület 20I 4. december 17 .-én

Gruber Zo|tán

polgármester

Csapucha Tamás

képviselő

Kaszányné Ruppert Tímea képviselő

Kirschner Viola

képviselő

Schmidt Ákos

képviselő

Wicha János
Wittmann Csaba

képviselő
képviselő

Antalné Zabányi Júlia jegyző
Meghívottak:
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KEcSKÉD KÖZSÉGPoLGÁRMBstBnÉrŐl
uncHÍvÓ
a Képviselő-testület 201'4. december 17-én

taÉandó ülésére

17

őrakor

Helye: Polgiírmesteri Hivatal tanácsterme
2852 Kecskéd, Vasút u. l05.

Az ülés napirendi pontiai:
1.napirend: Beszámoló a két ülés kcizött végzettmunkríkról és a lejrírt hatríridejű hatérozatok
végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta eltelt időbenvégzettfontosabb
munkákról és fobb eseményekről.
Ea: Gruber Zoltánpolgármester
2.napirend: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása

Ea: Gruber Zo|tán polgármester
3.napirend: Köznevelési Tarrácsba képviselő
.,i.
Ea: Gruber Zoltán polgármester
4.napirend: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Trírsuláshoz csatlakozni kívanó
teleptilések c satlakozási szándékanak elfogadása
Ea: Gruber Zoltánpolgármester
5.napirend: Fogászati ügyelethez csatlakozás, támogatási megállapodás elfogadása
Ea: Gruber Zoltán polgármester
6.napirend: Közterületek elnevezésének és annak megváltoztatásérairányuló
kezdeményezésekre vonatkozó helyi rendelet alkotása.
Ea: Gruber Zoltán polgármester
T.napirend: Egyebek

delegálása

terv elfogadása

8.napirend: Kérdés,interpelláció önkormányzati

ügyben.

A napirend fontosságára való tekintettel kérem szíves megjelenését. Távol maradását kérem je|ezze a
478-002vagy a478-244 telefonszámon legkésőbb az ülés napján 13 óráig.
Kecskéd, 2014. december l

1.
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Telefon: 34/478-244
E-mail: hivatal@kecsked.hu

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

