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

Jegyzőkönyv
Készült 2015.január 19-én 18 órától
megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről
Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
2852. Kecskéd, Vasút utca 105.
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint
Jelen van:
Grub er Zoltán pol gárme ster
Wittmann Csaba alpolgármester
Csapucha Tamás képviselő
Kaszányiné Ruppert Tímea képviselő

Kirschner Viola képviselő
Schmidt Ákos képviselő
Wicha János képviselő

Grűber Zoltán polgármester: Megnyitja az ülést, köszönti a

megjelent
képviselő_testületi tagokat, Antalné Zabényi Júlia jegyzőt, akit egyben felkért a
j e gy zőkönyv vezeté sére.
Megállapítja, hogy a megjelent képviselők száma hét fb. A képviselő-testiileti
ülés határozatképes.
A mai ülés távbeszélőn keresztülkerült összehívásra.
Naprendi javaslat:
1 . Aktuál is páIy ázatok megbeszélése
2 . Községi Sportk or táj ékoztatőj a fej le sáé si elképzeléseikrő l
3. ,,Kecskéd községért,, Alapítvány Alapító okirat 9.sz. módosítása
4. Egyebek

Amennyiben nincs más javaslat, kérem szavazzutk
Szavazott a jelenlévő hét fő képviselő. Hét igen szavazattal, ellenvéleményés
tartőzkodás nélkiil a képviselő-testtilet a következő dőntést hozta.
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l20t5 (I. 19.) KT. számű határozat

Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta
pontokra, illetve azok tárgyalási sorrendj ére tett j avaslatot.

a

napirendi

Határidő: azonnal
F elelős : Gruber Zoltán polgármester

l.napirend:

Aktuális pályázatok megbeszélése

Grúber Zoltán polgármester: Jelenleg két páIyézati lehetőség van. Az

önkormányzatok számétra a testvérkapcsolati rendezvényeket támogatják illetve
a civil szewezetekpáIyázhatnak parlagfrí mentesítéshez eszkozök beszerzésére.
A Horgászegyesület és az Alapíwány jelezte, hogy a parlagfuves pályázaton
indulnak. Továbbá a Dalátrda is tud páIyázni a nemzetiségi önkormányzaton
keresztül, két énekes CD_t szeretnének kiadni.
Csapucha Tamás képviselő: segíteni fog a Dalárdának . lr;nemzetiségi civil
szewezetek egyszeri 3000,-Ft pályázati díj befizetésévelés regisáráciő után
tudnak egész évben pályázn| Úgy véli, hogy a Táncegyesületnek és a
nemzetiségi önkormányzatnak is van esélye a most kiírt pályázaton résztvenni.
Működési költségre is lehet. 100-700 ezer Ft közötti támogatást lehet páIyaznl
Vajon ha az Alapítvány és a Horgászegyesület is benffitja a parlagfiives
páIyázatot nem gyengítik-e az esélyt?
Ha az Alapíwány is páIyázik a parlagfiives támogatásra az Alapítvány
alapszabályát is módosítani kell.
Grúber Zoltán polgármester: Szerintem nem számít, hogy egy településről
hányan páLyáznak Azonos műszaki tartalommal kellene pályázrti a
horgászoknak és az A|apítványnak.
Kirschner Viola képviselő: Marosfő erdélyi települést, Biedenkopf testvér
települést és egy osztrák települést kellene arendenténybe bevonni.
Grúber Zoltán polgármester: Amennyiben nincs további vélemény, kérdés,
j

avaslat a követke ző határ ozati j avaslatot

te

szem

:

Kecskéd község Önkormányzata felkéri a település civil szervezeteit, hogy
éljenek a civil szervezetek számára meghirdetett pályánati lehetőségekkel.
Külön felkéri a,,Kecskéd községért'' Alapítványt és aHorgászegyesületet, hogy
a,,,P arlagfií mente
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A POLGAROKERT PROGRAM

Szavazott a jelenlévő hét fő képviselő. Hét igen szavazattal, ellenvéleményés
Ínrtőzkodás nélkül a képviselő_testület a kovetkezó döntést hozta.
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az ,,EURÓPA A PoLGÁRorÉnr

Határidő: azonnal
Felelős : Gruber Zoltán polgármester

2.napirend:

KözségiSportkör tájékoztatója fejlesztéstelképzeléseikről

Grúber Zoltán polgármester: köszöntötte
Németh Tamás vezetőségi tagot.
Grúber Zoltán polgármester: A

képviselő-testületet

a TAo

elképzeléseirő1.

Szalados Szabolös KSK elnökét és

KSK

elnöke kérte,tájékoztatni szeretné a
páIyázatről és az egyesület fejlesztési

Szalados Szabolcs KSK elnök:
AzNn'SZ várhatóan újból meghirdeti népszenítao előminősítéses páIyázatát.
Az előminősítésnek megfelelt szervezetek bruttó 700 ezer és 7 millió forint
közötti összeget nyerhetnek el, amelyet a szükséges önrésszel kiegészífure,a
többi között például a sporttelep biztonságát (kerítés,korlát, játékos kijáró), a

szurkolók és játékosok komfortérzetét(oltöző, mosdók,

eredménykijelző), valamint

a

LeIátő,

sporttelep funkcionalitásának fejlesáését
(pályafelszerelések, játéktér-felújítás,öntözőberendezés) célző beruhénásokra
költhetnek.
Az előminősítéses eljárásban nyertes páIyazőjogosultságot szerez arra' hogy:
. az MLSZ az azonos tartalmú tao sportfejlesáési programját automatikusan
jőváhagyja,
. az MLSZ aberuházáshoz az adőtámogatási forrást az azt biztosító támogatótól
megszerezze és a sportszervezet rendelkezésére bocsássa. Az MLSZ tehát a
forráskeresés terhét leveszi a sportszervezetek váIláről, ezze| elsősorban a
gazdaságilaghátrányos kis'térségekben Iévő, illetve a gazdasági kapcsolatokkal
nem rendelkező klubokat segítve.
A páIyazaton azok az amatór sportszewezetek indulhatnak el, amelyek TAo

támogatásra

is

jogosultak, felnőtt ferfi nagypályás bajnokságban indított

csapatuk legmagasabb bajnoki osztálya a megyei I. osáály, továbbá valamilyen
jogcím alapján nagyméretű fiives labdarugó sportpálya - és ahozzá kapcsolódó
e gyéb l éte s ítmények
- hasznáIatára j o go sultak.

A

támogatásban részesített sportszervezetnek a sportfejlesáési programját el
kell készítenie,amely váItozatlan költségvetéssel és műszaki tartalommal
tartalmazza a tárgyi eszkoz beruhánás' felújításjogcímhez kapcsolódó
tevékenységeket.
A benyujtott program legmagasabb elszámolható költsége bruttó 10 millió,
legkisebb elszámolható költsége pedig bruttó 1 millió forint lehet, amely mrír
tartalmazza a pályázőtőI várt, köteles 30oá-os önrészt, azaz a támogatási arány
7jYo-os.
Elsősorban a sporttelep körbekerítésére, lelátó építéséreés az edzőpá\yatalajfelújítására szeretnének páIyázni. Ez kb. 10. millió Ft, ehhez szeretnének
kémi támogatást. A sporttelep körbekerítésére,lelátó építéséremár Van
kö lts é gveté sük, az e dzőp álya_tal aj fe Ii$ ításár a mé g kérn ek áraj ánl atot.
Beszélt azi$ elnökségről, új szellemiséget képviselnek, az átláthatóságot akaqák

demonstrálni, átláthatő gazdálkodást akarnak, szponzoroftat keresnek.

működési bevétel gy arapítátsan dolgo znak.

Grúber Zoltán polgármester: Köszöni

A

az informáciőkat, 'valóban fontos az

átláthatós ág, u szabály szení működés.
Milyen lelátó tervemek? P áIy a talaj felúj ítást hogyan képzelik?
Szalados Szabolcs KSK elnök: a meglévő lelátóhozteweznek

A

még két tilő és

talajfelújításnál a meglévőt kell felújítani' új építésenagyon
kö lts é ge s l enne. B íznak az önko rm ány zat támo gatás áb an.
Németh Tamás KSK vezetősési tas: a mű fiives pályát az IvILSZ_szel
egytittműködve lehet megvalós ítani.
Grúber Zoltán polgármester: Először látnunk kell a költségvetésünket, utána
tudunk érdemben nyilatkozni a támogatásról.
Wicha János képviselő: bármilyen páIyázati terve van az egyesületnek időben
jelentkezzenek, ne legyen a képviselő-testtiletkész tények eIé áIIíwa.
Kirschner Viola képviselő: mint a Kulturális Bizottság elnöke aú. kéri, ha
vannak már konkrét rendezvényi időpontok azt jelezzék, mert azt beteszlk a

1 ál1ó sort.

rendezvénynaptárba.

Miután más kérdés,véleménynem volt, a polgármester úr megköszönte

az

egyesület vezetőinek a tájékoztatást és a napirendet lezárta.

3.napirend:

o,Kecskéd községért Alapítvány Alapító okirat 9.sz.
''
módosítása

Grúber Zoltán polgármester: Miután az Alapítványt felkértük, hogy vegyen
résrt a Földművelésügyi Minisztérium által a parlagfiível szennyezett területek
4

mentesítésérdekébenkiín pályázaton, így szükségesséváit az Alapító okirat
módosítása is. PáIyázati feltétel ugyanis, hogy az Alapító okiratban a
meghatrírozott célok között nevesítetten szerepeljen aparIag{uelleni védekezés.

Ezért az Alapítvány Alapító okiratanak módosítására a következő javaslatot
teszem:

1.

,, AZ életminőségjavításáért kiemelt figyelmet fordít a parlagfií okozta
allergiás és asámás megbetegedések csökkentése érdekébena parlagfi1ivel
szeÍ7ny ezett területek mentesítésére, a parlagfii elleni védekezésre''
2. Felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására

Amennyiben nincs más javaslat, kérem szavazzutlk.
Szavazott a jelenlévő hét fií képviselő. Hét igen szavazatta| ellenvéleményés
tartőzkodás nélkiil a képviselő-testület a következő dontést hozta.
3/2015.(I.19.) KT.sz. határozat

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító a ,,Kecskéd
községért'' Alapítvany Alapító okiratának 9.sz. módosítását az Alapíwany
céljait tartalmazó III/b. pont kiegészítésére
vonatkozóan az a|ábbiak szerint
elfogadja

:

'

1,, AZ életminőség javításáért kiemelt figyelmet fordít a parlagfri okozta
allergiás és asúmás megbetegedések csökkentése érdekébena parlagfrivel
szenÍ|y ezett területek mente sítésére, a parlagfa e eni védekezésre''
11

2.Felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására
Hatátridő: azonnal
Felelős : Gruber Zoltán polgármester

4.napirend: Egyebek

o

Térfigyelő-rendszer kiépítése

Csapucha Tamás képviselő: Mit tudunk a kamerarendszerről?
Wicha János képviselő:szakmailag a MoR-vÉo KFT_t taláItáka legjobbnak
_ kompakt kamerákat nem javasolják
- felesleges drágító tényezőnek vélik a kamerák szünet mentes áramellátását.
_ a forgalmat minden esetben le kell lassítani kb. 60 kmlh_ra
- deffiniálni kell, mit várunk el' 60 km/h őránál,, sötétben, szeretnénk leolvasni a

rendszámot, meghatározni az autő típusát
- további megbeszéléseketjavasolnak, ahol néhány részletet még lehet tisztérni,
mint pl, Eon rákötés, kamerák installálásának feltételeit ki biaosítja stb.

A

személyes találkozőn, két plusz ajánlatot szükséges még kérni 1. Főtéren
legyen térfigyelés és a Sportnál rendsziím felismerés 2. A tónál a jőtszőtér
térfigyelése.
Csapucha Tamás képviselő: Az Alapíwrínynak mér 2 millió Ft gyílt össze a
kamera rendszer kiépítésére tett fel aj anlásokból.
Lehetne a bővítésen gondolkodni. A központban és a Sportnál is legyen
rendszámfelismerő kamera, térfigyelő pedig a Horgásztanya és az ottani
játszőtéméI.

.

Óvodaigázkazán csere

Wittmann Csaba alpolgármester: január 9-én nagyon hideg volt az
óvodában' nem működött kielégítőena rendszer. Kirschner Mihállyal
megnénék, a szakember megállapította, hogy a rendszer alul van tervezve. Még
egy hőcserélőt kellett beépíteni kb. 300-350 ezer ft agyag + munkadíj. Továbbá
a termosztátot ki kell tenni az ővodavezetó szobájábőL, mert nem mutat valós
hőmérsékletet a kisméretű szobában.
Jeleztetovábbá, hogy a Művelődési Háznál is jelentkezhetneb problémák, mert a
kazfutházbőI kijövő cső málr elöregedett. olcsóbb lenne a gázkazánt a
lrÁuv .Héub an e lhe ly ezni, mint burko atot b ontani.
1

.

Összekötő űt felújítás

Összekötő útra vonatkozó tervezői költségvetést és a tewrajzot el kell
küldeni 3 kivitelezőnekés árajánlatot kell kérni.

Az

kmf.

.

AIe^,

Anta*ínéZabányiiJtilia
legyzo i

Gru
pol

tán
!er

JELENLÉn Ív

Kaszányné Ruppert Tímea képviselő ......rr"/..

Viola képviselő
képviselő
Schmidt Ákos

Kirschner

Wicha

János

Wittmann

Csaba

....!ű-d*

z'

..

.]!:,

képviselő
képviselő

Antalné ZabányiJúlia

jegyző

-ÁLl-1

Kecskéd Községí Spo rtkör
2852 Kecskéd' Sport u. 2f7. hrsz.
www.kecskedksk.hu

Táiékozhtó a Kecskéd KsK fejlesztésÍelképzeléseÍrőÍ
A Kecskéd KSK 2014.12.06-án megtartotta éves közgyűlését, illetve tisztújításra kerÜlt sor. A
hét tagú Új elnÖkség 2a15-ben kezdi meg a tevékenységétaz alábbi alapelvek szerint:
1. EgyÜttműködés fokozása (PH., KEMLSZ, szponzorok, szurkolók)
2. Áttatnato gazdálkodás, tiszta körülmények
3. Fejlesztések mellett elkötelezettség' azok folytatása
4. Szponzoráció, marketing_stratégia

5.
6.
7.
8.
9.

Hatékony eÍnÖkség - feÍadatfeíosztás
,,Sajtó" - tájékoztatás, információ szolgáltatás
Utánpótlás toborzás: minél tÖbb fiatal
;i
Egységes kommunikáciÓ: vezetés, játékosok részéről
Bevételi potenciálok keresése _ SZJA 1o/o
10' Csapategység erősítése: juttatási rendszer ki/áialakítása (sporteszkÖzÖk, kiegészítők,
j uttatás)
kÖltségtérítés,
1 1 ' Szurkolói kÖzösség tovább erosítése (ruházat, cd, szurkolói klub....)

foolalkoáatása

Feilesztési céIok

q_!

2'

@

4.
_q

@

7.
8.

sporttelep körbekerítése,
öltőző bővítése,
tetato építése,
műfüves futballpálya építése,
teniszpálya kialakítása,
edzőpálya-taÍajfeÍÚjítása,
kiszolgáló Íaház létesitése,
szertár, raktár építése.

A tervek nem prioritási sorrendben kerÜltek felsorolásra. Az egyes célokhoz kapcsolható
források, támogatási lehetóségek keresése az elnökség kiemelt feladata.

Kecskéd,20't5' január
Kecskéd KSK elnöksége
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