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

Jegyzőkönyv
Készült 2015. február 04-én 18 órától
megtartott képviselő-testiileti ülésről

Helye : Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
2852. Kecskéd, Vasút utca 105.

Jelen van:
Gruber Zoltán polgármester
WittmannCsaba alpolgrírmester
Kaszányné Ruppert Tímea képviselő
Kirschner Viola képviselő
Schmidt Ákos képviselő
Wicha János képviselő

Nincs jelen:

Csapucha Tamás képviselő

Meghívottak:
Antalné Zabányi J iilia j e gy ző
Horváthné Angyán llona költségvetési előadó

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.

A mai üléstink eredetileg január 28-ára volt ütemezYe) de betegségek miatt
áthelyeztük a mai napra.

Megállapítja, hogy a megjelent képviseIőkszámahat ftí. A képviselő_testületi
ülés határozatképes
Javasolja, hogy a napirendek közé vegyék fel:

o Képviselő-te sttilet Bizotts ágainak összetételének v áItozása
o Térfigyelő rendszer kialakítása



A meghívóban szereplő napirendi pontokkal, azok kiegészítésével, tárgyalási
sonendjével mindenki egyetért. Szavazott a jelenlévő hat ftí képviselő. Hat igen
szavazattal, ellenvélemény és tartőzkodás nélkül a képviselő-testület a
következő döntést hoúa.

41201'5. (II. 4.| KT. számű határozat

Kec skéd Közsé g Önkormány zata Képvi selő -te stül ete el fog adta a napirendi
pontokra, illetve azok tár gy alási sorrendj ére tett j avaslatot.
Határidő: azonnal
Felelős : Gruber Zoltán polgármester

1. napirend: A KépvÍselő-testület 20l,5. évi munkatervének elfogadása

Grúber Zoltán polgármester z Az előterjesztést előzetesen minden képviselő
írásban megkapta. Van-e észrevétel, javaslat? ii
Schmidt Akos képviselő: Kezdést lehetne 18 órára tenni?
Grúber Zoltán polgármester: Döntés kérdése.
Wittmann Csaba alpolgármester: Nekem jő az öt óra.
Kaszányné Ruppert Tímea: Jő az öt óra.
Grúber Zoltán polgármester: Aki elfogadja az előterjesaés szerinti
napirendeket és az ülés kezdésének délután öt órát , kérem, kézfelemeléssel
jelezze. SzavazoÍt a jelenlévő hat fő képviselő. Hat igen szavazattal,
ellenvélemény és tartőzkodás nélkül a képviselő-testület a következő döntést
hozta.

5/2015. oI.04.) KT. számú határozat

Kecskéd Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete a képviselő-testiilet
2015. évi munkatervét elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős : Gruber Zoltán polgármester

2. napirendz Az önkormányzat201+ évi költségvetési rendeletének
módosítása

Grúber Zoltán polgármester: Felkérem Horváthné Ángyánllona előadó
asszonyt, ismertesse a v áItozásokat.
Horváthné Aneván llona előadó: részletesen ismerteti ( felolvassa)
Grúber Zoltán polgármester: Van-e kérdés? Nincs.
Aki elfogadja a rendelet módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze.



Szavazott a jelenlévő hat fo képviselő. Hat igen szavazattal, ellenvélemény és
tartőzkodás nélktil a képviselő-testtilet a következő döntést hozta.

A képviselő-testület elfogadta Kecskéd község önkormányzatának
2Du4nIJZ.l.sz. Költségvetési rendeletének módosításáról szóló
1 l20l5 tIJ.4.sz. rendeletét

3. napÍrend: Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. fordulós
tá rgyalás a ) az ön ko rmá nyzat saj át bevételeinek, valam int
adósságot keletkeztető ügyleteiből származő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre
v árhatő összegének tervezése

Grúber Zoltán polgármester: Az előterjesztést minden képviselő előzetesen
írásban megkapta. Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kaszányné Ruppert Tímea
emlékeztetőt készített erről, amit szintén mindenki megkapott.
Soronként végigmegyünk a költségvetésen.
Antalné Zabánvi Júlia ieevző: Ismerteti a költségvetés összetbtelét.
Grúber Zoltán polgármester:
Költségvetési bevételek átbeszélése, a működési támogatás a'költségvetési tv_
ben foglaltak szerint adott, asajátbevételek atavalyi előírások és teljesítések
alapj án vann ak tervezve.
Költségvetés kiadások átbeszélése , az alábbi javaslatok hangzottak el.

- Falunapra 750 ezerFt
- Adventi sorozat és Falukarácsony emelése SzázóNenezer forintra.
- Iskola Jubileum támogatása Ötszázezer forint.
- Helyi újság előáIlitása_ minőségi javulást váma el a képviselő-testület, de

erre majd a Műv. Házbeszámolőjánál visszatérnek
_ Alma- gyiimölcs vásiírlásra az ővodábaKétszázezer forint. Három

árajánlatot kértÍink be. Első a Stofi Kft. de max. annyiért, amennyi a
legolcsóbb ajánlat. Ha nem tudja ennyiért biztosítani, akkor a következő
legkedvezőbb ajánlat lép be a helyére.

- Alpolgármester tisztelet díja emelkedett jogszabáLy váItozás miatt ezért
már Pénnjgyi Bizottsági ülésen elhangzott a javaslat, hogy a képviselői
keret ezze| arányosan, kb. 39oÁ-kal emelkedjen.

- Wicha János képviselő: Nem támogatom.

-

- Schmidt Akos képviselő: Nem a tiszteletdyértvállaltuk ezt a feladatot.

-

En sem támogatom.
A többi jelen lévő képviselő sem támogatja a képviselői keret emelését.

- Schmidt Akos képviselő:. azutca felújításokat ne csak tervezzik, hanem
csináljuk is meg.

_ Utas-váró kicserélése a Vasút utcában valósuljon meg a régi helyén,
fi'iggetlenül a területrendezéstől



Az útkorszerhítésre és az i skola energetik ai páIy ánatr a tew ezett 2xl 0
millió forintot vonjuk össze PáIyazati öneocímmel
Öreg iskola kapu kicserélése. Elég húzós ajánlatokat kapfunk. AZ oBI_
ban lényegesen olcsóbban lehet kapni olyan kapu illetve kerítés elemet
ami az öreg iskolahoz kell.
Óvodai gázfogyasúásraa Kétmilliő-hétszázezer forint nagyon sok. Az
óvoda f igyeljen oda. Csökkenteni kell.

Grúber Zoltán polgármester: Hó eltakarításra tervemi kell a költségvetésbe..
Szeretne egy új mobil telefont, a jelenlegi már nagyon rossz állapotban van. Kéri
a hozzáérb képviseÉk segítségét. Így, hogy mindent átbeszélttink, a követkeó
testületi ülésen eltudjuk fogadni a költségvetést.

Grúber Zoltán polgármester: Az eőterjesúés szerint az önkormányzat saját
bevételeinek, valamint adósságot keletkezteőügyleteibl származő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet köveő három évre várható összegének
tewezéséfl szóló határozatot is el kell fogadnunk. Aki egyetért a határozati
javaslattalkérem szavazzon j'-

Szavazotta jelenlérohat őképviseó Hat igen szav azattal, ellenvélemény és
tartőzkodás nélktil a képviselitestület a követkeódöntést hozt3.

6 l 2015. ilI.4.l I(Í .sz. határ ozat

az Ön kor mányzat 2016-2018. évekre vonatkoz ő kőzéptávú tervéről

Kecskéd község Önkormányzat képvisebtestülete a, A\Ia*hánartásről szóló
20II. évi CXCV. törvény 29lA. $_ában foglalt kötelezettsége alapján az
alábbiak szerint határozza meg az önkormányzat 2016-2018. évekre vonatkozó
középtáxű tervét.

1. Saját bevételek:

Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 20II. évi
CXCN. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. $ (1) bekezdés a) pontjában kapott

felhatalmazás a|apján kiadoü jogszabály - az adósságot keletkezteőügyletekhez
törtéó hozzájárulás részletes szabáIyairőI szóló 35312011. (XII. 30.) Korm.
rendelet 2. $_a - szerinti saját bevételei:



Eft-ban

Saját bevételek típusa és azonbelül az adott

bevételek

Bevétel összege

2016.

év

2017.

év

2018.

év
ossz

a) Helyi adóból és települési adóból
származő bevétel jogcímen belül az érintett
bevételek

megnevezése

azonosító adatai

esedékessége,

rendszeressége

iparuzési adő március15.

szeptemberl5.

33416 33416

;:

33416 r00248

építményadó ua. 2677 267? 2677 803 I

te1ekadó ua. r053 1053 1053 3r59

magánszemélyek
kommunális adója

ua. 3039 3039 3039 9t17

Osszesen 4018s 40185 4018s 120555

2. Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő Íizetési kötelezettségek

Az önkormátyzat a Stabilitási tv. 3. $ (1) bekezdése szerinti adósságot

keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei

Stabilitási tv. 3. $ (1) bekezdés szerinti
adósságot keletkeztető ügylet típusa és

azon belül az adott kötelezettségek

Kötelezettség összege

2016

év

2017

év

2018

év
ossz

a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a

köte1ezettségek

0 0 0 0

b) A számvitelről szőIő törvény szerinti

hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0 0 0 0
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forgalomba hozatala jogcímen belül a

köte1ezettségek

c) Yálto kibocsátása jogcímen belül a

köte1ezettségek

0 0 0 0

d) A számvitelről szőIő törvény szerinti
pénzügyi lízing igénybevétele jogcímen belül

a kötelezettségek

0 0 0 0

e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével

megkötött adásvételi szerződés miatti

kötelezettség jogcímen belül a

köte1ezettségek

0 0 0 0

0 Szerződésben kapott, legalább 365 nap

időtanamú halasáott ftzetés, részletfizetés és

még ki nem fizetett ellenérték miatti

kötelezettség jogcímen belül a

köte1ezettségek

Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:

(a) ponttő| az f) pontig)

0 0 0 0

Határidő : azonnal Felelős :

Grub er Zoltán pol gárme ster

4. napirend: Beszámoló a két ülés között végzett munkákról és a lejárt
h atá rid ej a határ oza to k vé g reh aj tásár ől, vala m i n t az előző
íilés óta eltelt időben végzett fontosabb munkákról és főbb
eseményekről

Grúber Zoltán poleármester: Utolsó tervszerinti képviselő-testiileti ülés
időpontj a 2014.decemberl 7-én volt.

dec.18. old Timer Aero Klub részérőI a vezetésse|tárgyaItunk. Kérik a
szerződés fe lülvizs g álatát, mó dosítását.

I9.Karácsonyi ünnepen veffiink részt alpolgármester úrral az iskolában.
É;ret mise, szilveszteri bálok voltak



20Í5.január
Első hetében egy hétig szabadságon voltam
január
18 Kultúra Napja került megrendezéste a Művelődési Házban. Megnyitó
be szédet Molnár F erenc Műve lődé si Héz v ezető tartotta meg.
1 9. Rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottunk.
22 . ECC páIy énatíróval me gb e széltük az Er őpai pol gároké rt c . páIy ázatot
22. Az önkormányzat jogi képviselője a Kecskéd Községért Alapítvány Alapító
okiratanak módosítása miatt tartott egyeztetést a Polgármesteri Hivatalban.
A módosító okirat elkésztilt. Aú a bíróság jőváhagyta.
26.Pénnieyi Bizottsági ülés volt - a20I5. évi költségvetést tárgyalta a
Bizottság.
29 . Horgászegyesület elnökség választó ülés
-MOR_VED. Kft-vel volt egyertetés a térfigyelő rendszer kialakításával
kapcsolatban
_Biedenkopfi újságban megjelentettünk egy búcsú cikket a Prof. Helmut Weber
(biedenkopfi festő barátunk) halálesete kapcsrán ii
31. Kormanyablak átadő volt oroszlányon. Wittmann Csaba alpolgármester
részt vett.
Az Európai polgrírokértpáIyázattal kapcsolatban volt megbeszélés ECC páIyázat
írőjával a megbeszélésen Kirschner Viola képviselő vett résá. Később, az
Egyebek napirendben beszámol a tudnivalókról.
Grúber Zoltán polgármester: Kérem a beszámoló elfogadását.
Szavazott a jelenlévő hat fb képviselő. Hat igen szavazattal, ellenvélemény és
tartőzkodás nélkiil a képviselő-testtilet a következő döntést hoáa.

7l20l5. (|I. 4.| KT. számű határozat

Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfog adta a beszámolót a
két ülés között végzett munkákról és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásénő|, valamint az előző ülés óta eltelt időben végzett fontosabb
munkákról és főbb eseményekről

Határidő: azonnal
Felelős : Gruber ZoLtán polgármester

5. napirend: A helyi önkormányzat és a Német nemzetiségi
önkormányzat Együttműködési Megállapodásának

feliilvizsgáiata

Grúber Zoltán polgármester: Az előterjesztést előzetesen minden képviselő
írásban megkapta. Van-e kérdés, észrevétel? Nincs.
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Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenléví hat fi
képviselí Hat igen szavazaltal, ellenvélemény és tartőzkodás nélktil a képviseb
testtilet a következí döntést hozta.

8/2015. (II.4.) KT. számú határozat

Kecskéd község Önkormányzat KépviseÍítestülete a kecskédi települési és a
német nemzetiségi Önkormányzatok Együttrrlí<idési Megállapodásanak 2.sz.

módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

- jogszabályi változás miatt a megállapodás II. fejeúe hatályon kívül
helyezve.

- A Megállapodás VI. fejezetben a Kötelezettségvállalás -Ellenjegyzés-
Érvényesítés_ Teljesítés \gazo\ás |Jtalványozás szabáIyozásfua
von atko zó szov e gr ész hatáIyon kívü l hely ezv e .

Helyette a következő szővegrész kerül a Megállapodásba:
A Kötelezettségvállalás -Ellenjegyzés- Érvényesítés- Teljesítés igazolás _

Utalvány o zás szab áIy ozásáú" a te 1 epül é s i Önkorm ány zat üzámv ite 1 i
rendj ének a nemzetis é gi önko rmány zatra vonatko ző t észe tartalmazza.

- A Megállapodás VIII . fejezet 1 . pontja az a\ábbiarra módosul

,, A helyi önkormányzathivatala a helyi nemzetiségi önkormátnyzat

vagyoni' számviteli nyilvántartása\t és gazdólkodósi szabályait a helyi
önkormányzatnyibántartásainbelülelkülönítettenvezetí"

- A Megállapodás IX. fejezetében a koltségvetési koncepcióra vonatkozó
határidk hatályon kíVül helyezve.

Határió: azonnal
Feleb: Gruber Zoltán polgármester

6. napirend: Bizottságo k ö sszetételé n e k v áltozása

Grúber Zo|tán nolgármester: Wittmann Csaba alpolgármester kikerül a

bizottságokból. Ezért új tagokat kell beválasztani. Van más javaslat aZ

eőterj esztéshez képest?
Schmidt Akos képvíselő: En akkor-mfu 3 bizottságban is tag lennék és

biztosan nem tudnám minden bizottságban ellátni a feladatom.
Wicha János képviseft javasolnám a kulturális bizottságba.
Grúber Zoltán polgármester: Aki elfogadja a módosított határozatijavaslatot,
kérem, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlén hat ő" képviselí Hat igen
szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélktil a képvisebtesttilet a követken
döntést hoúa.



9 Dal'S. (Il. 4.| KT. számű határozat

Kec skéd község Önkormány zat Képvi selő-testülete Wittmann C saba képvi selő,
alpolgrármester helyett :

1. Kaszrínyiné Ruppert Tímea képviselőt a Műszaki_településfejlesztési-és
Környezetvédelmi B izotts ág képvi selő tagj ának me gv áIasztja

2. Wicha Jrínos képviselőt , d Kulturális -I{úsági és Sport Bizottságba
megváIasrtja.

Határidő: azonnal
Felelős: Gruber Zoltánpolgármester

7. napirend: Térfigyelő rendszer kialakítása

Wicha János képviselő: KiegészüItek az ajánlatok, azzaI, amit aképviselő_
testtilet kér. szerződés tervezetet ajánlatot a karbantartásról.
A helyszíni bejárás során kiderült, hogy a Horgásztanyához:egy külön oszlop
állításával lehetséges a kamera elhelyezése ezért kérttik a kamerát legyenek
kedvesek kivenni, egyelőre, de a tervezés részben maradjon benne.
Szükségünk lenne még egy rendszámfelismerő ltérfigye\ő egységre azÓvoda
közvégére eztmégtewezzékbe. Ebből azirányből is meg lehet közelíteni a
falut.
- A fotér megfigyelése kapcsán több verziő is felmerült, ebben az esetben a
kamerák elheIy ezés ét minde n p áIy aző c é g szaktu dásár a bíznlk.
Kirschner Viola képviselő: Mindenhova akarunk kamerát szerelni? A
Horgásztanyánál villanyt is kéne szerelni, mert nincs elég fennyel megvilágíwa
a terület. Aú. javasolták, hogy az E-oN felé mindenképen így menjen ki a
kérelem. Faluközpontba nem kell a két kamera, de a Horgásrtarryánál kell.
oszlopokat is fel kell állítani, mert kevés a jelenlegi atervezett helyeken.
Wicha János képviselő: Más eszközökkel és kevesebb végponttal számolnak az
i4 ajánlatokban. Polgármesternek beszélnie kellene az E-oN területi felelősével.
Havi karbantartási költség kimaradt az ajánlatokból, ezt is tisúazni kellene.
Szerződésterv ezetet is látni szeretnénk.
Akkor tudunk beszélni apénzrőI, ha látjuk a másik oldalát.
Wittmann Csaba alpolgármester: AzÓvodakoz végére is kéne kamera, mert
az arész kimaradt és ott Kömye felé símán át lehet menni a fiildúton.
Kirschner Viola képviselő: A központban lévő kamera áIlna a templom felé. A
Kulturhía sarkán is lenne, de az egy kicsit lefelé figyelne. a ÁpÉsz sarkán is
lenne eBY, ígY a teljes területet látni lehetne. De a templom előtt is kevés a Íény.
Grúber Zoltán polgármester: Mi lenne, ha olyan szögben áIlna, hogy az
óvodai parkoló felé is látni lehetne.



Wícha János képviselő: Óvodaköz legyen benne, aHorgásztanyamaradjon ki.
A szakemberek mondják ffi€g, hogy hogyan lehet két kamerával belátni a
területet.
Grúber Zoltán polgármester: felírtam a javaslatokat. Felveszem az E-oN
képvi selőj éve l a kapc solatot. További e gy ezteté sek 1 esznek.

8. napirend: Egyebek

- Európa a polgárokért pályázat

Kirschner Viola képviselő: Elment a levél Németországba, beszéltiink
Erdéllyel. Adatlapot beküldtük.
Max. létszám. I20 fore az ellheztartoző euró összegét kapjuk meg.
Csak a ktilft'ldi vendégek számítanakbele.
100 % flnanszírozásu a pá|yázat, de lehet, hogy hozzá keII tenni a saját
költségvetésből is. Beterveztünk testvér települési kapcsolatokra ötszázezer
forintot PáIyázatírás Háromszázhatvan ezer forint plusz ÁFA.'Tolmács, fordítás
is benne v an a páIy ázatban.
100 före kellene egy helyi költségvetést csinálni.
Augusztus27-tőI30-ig tartó programok tervezését el kellkezdeni, pontosítani.

- Tíizo|tó autó

Wittmann Csaba alpolgármester: Tuzolto autó fenyezésére
Százkilencvenötezer forintot kér a Tuzoltő Egyesület. Műszaki vizsgáúatták
önerőbő 1. Ezzel az autőv al j árnának tuzoltő vers enyekre.
Grűber Zoltán polgármester: Mindenképen támogatni kell eú. a
tevékenységet. Javaslom a kért összeg megadását. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel je\ezze. Szavazott a jelenlévő hat fib képviselő. Hat igen
szavazattal, ellenvélemény és tartőzkodás nélkül a képviselő-test[ilet a
következő döntést hozta.

10/2015. (II.4.) KT. számú határozat

Kecskéd község önkormányzat Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Tuzo|tő
egyesületnek 195.000,-Ft-ot biztosít a tílzoltő autó fenyezésére a tartalék keret
terhére.

Hatfuidő: 2015.év

Felelős: Gruber Zoltánpolgármester
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- RE-VI Trans Kft. kérelme önkormányzati tulajdonú közterület
használatára

Grúber Zoltán polgármester: a kérelmező levelét továbbítottuk a
képviselőknek. Mindenki érti, hogy miről van sző? Javaslom, hogy adjuk bérbe,
de nem vá|toztathat tartósan. Három hónap felmondás az önkormányzat
részérőI.Határozatlan időre adjuk bérbe. Ügyvéd készítse a bérleti szerződést.
Alpolgármester tárgyaljon a kérelmezővel a bérleti díjról.
Aki ezzel' egyetért, kérem' kézfelemeléssel jelezze. . Szavazolt a jelenlévő hat fő
képviselő. Hat igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélktil a
képviselő-testület a következő döntést hoúa.

11/2015. (II.4.) KT. számú határozat

Kecskéd község ÖnkormányzatKépviselő-testülete úgy döntött, hogy a
1. RE-VI Trans Kft tulajdonát képező Kecskéd 86313 hrsz-ú ingatlan előtti

12 m széles és 60 m hosszú közteruletet határozatlan időre hasznáIatba
adja a RE-VI Trans Kft-nek parkoló kialakítása céljábóli

2. Kérelmező köteles a hasznáIatba adott területet és az ott húzódó árkot
karbantartani.

3. Kérelmező a területet murvával szórhatja le.

4. Amennyiben az adott területen átmenő közművek tulajdonosa vagy aZ
Önkormányzat bármilyen munkát végez Kérelmező k<iteles a
tevékenységet tudomásul venni és kártérítési igénnyel nem élhet.

5. A képviselő-testlilet felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a bérleti
díjról a kérelmezővel tárgyaljon.

6. Az Önkormányzat abérleti szerződést jogi képviselőjével elkészitteti.

Határidő: 2015. februrár 28.

Felelős: Gruber Zoltánpolgármester
Wittmann Csaba alpolgármester

Táiékoztatás:Tatabánya-oroszlány közötti kerékpár út engedélyezési kiviteli
terve elkészült. Tanulmány ozhatő a hivatalban.
Következő terv szerinti képviselő-testületi ülés időpontja 2015. {ebruár 1 1.

szerda délután öt ora.
Az ülés bezárom23 őra 15 perckor.

--l^i*^., Kmf
Antalné Zabánvi]rJulia

jegyző'\



JELENLÉu Ív

a Képviselő_testtilet 2015. február 04-én
megtartott üléséről

Gruber Zoltán polgármester

Csapucha Tamás képviselő

Kaszányné Ruppert Tímea képviselő

Kirschner Viola képviselő

Schmidt Ákos

Wicha János

képviselő

képviselő

Wittmann Csaba képviselő

Antalné Zabényi Júlia jegyző

Meghívottak:

a9ul r



KECSKÉ D KÖaSÉG PoLGÁRMESTERÉTŐL
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MEGHÍvÓ
a Képviselő_testület 2015.január 28-án 17 órakor

tartandó iilésére

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

Az ülés napirendi pontiai:

1.napirend: A Képviselő-testület 2015.évi munkatervének elfogadása
Ea GrúberZoltánpolgiírmester

2.napirend: Beszámoló a két ülés között végzettmunkríkról és a lejárt
határidejű hatéttozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés
óta eltelt időben végzett fontosabb munkákról és főbb eseményekről.
Ea: Gruber Zoltánpolgiírmester i:

3.napirend: Az önkormányzat2014. évi költségvetési rendeletének módosítása
Ea: Gruber Zoltánpolgármester

4.napirend: Az önkormányzat2lls. évi költségvetésének I. fordulós térgyalása,
az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeáető
ügyleteiből származő fizetési kötelezettségeinek a k<iltségvetési évet
követő hiírom évre várható összegének tervezése
Ea: Gruber Zoltánpolgármester

5.napirend: A helyi tlnkormányzat és a Német nemzetiségi önkormányzat
Egytittműködési Megállapodásanak felülvizsgálata
Ea: Gruber Zoltánpolgármester

6.napirend: Egyebek
7.napirend: Kérdés, interpelláció önkormányzati ügyben.

A napirend fontosságára való tekintettel kérem szíves megjelenését. Távol maradását
kérem jelezze a478-002vagy a478-244 telefonszámon legkésőbb az ülés napján 13 őráig.

Kecskéd, 2015. január 22
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Telefon: 34 /478-244
E-mail: hivatal@kecsked. hu

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


