
Kecskéd Község Önkormán yzata
Képvisebtestülete
2852.Kecskéd, Vasút u. 105.

Jegyd<önyv
Készült 2015. február I2-énI8 órától
megtartott képvisebtestületi ülésfl

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

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Jelen van:
Grub er Zoltán p ol g tírme ster
Wittmann Csaba alpolgármester
Csapucha Tamás képviseő ,:,.

Kaszányné Ruppert Tímea képviseó
Kirschner Viola képviselí
Schmidt Ákos képviseő
Wicha János képviseó

Meghívottak:

Horváthn é Angy ánllona költségvetési eíudó
Geracsek Alfrédné őv odav eze6
Beutl Istvánné óvodavezeíhelyettes

Grúber Zoltán nolgármester: Megnyitja az ülést, köszönti a megjelent
képvisebtestÍileti tagokat, a meghívott és megjelent vendégeket_ Geracsek
Alfrédné óvodavezeő valamint Beutl Istvánné ővodavezeíhelyettest, Antalné
Zabányi Júlia jeey{ Horváthné Ángyán Ilona Költségvetési pénzügyi ebdőt,
valamint Suhai Judit igazgatási eíndót, akit egyben felkért a jegyd<önyv
vezetésére.

Megállapítja, hogy a megjelent képvisefl<száma hét 6 A képvisebtesttileti ülés
határozatképes.

Új napirendek felvételét j avasolj a.
I . Y ízi közrrií GördüIíF ej 1 e szté s i terv aktua IizáIása
2. Kecskéd Kozségért Alapíwíny Alapitó okirat módosítása
3. Gyógyszertámogatrís iránti kérelem elbírálása ( zárt ülésen)



A napirendi pontokkal, azok kiegészítésével, tárgyalási sorrendjével mindenki
egyetért. Szavazott a jelenlévíhét 6képviselí Hét igen szavazattal, ellenvélemény
és tartózkodás nélkül a képvisebtestület a követkeódöntést horta.

12l20t5. (II.12.\ KT. számű határozat

Kecskéd Község Önkormányzata Képviselltestülete elfogadta a napirendi
p ontokra, illetve azok tát gy alási sorrendj ére tett j avaslatot.

F e leís: Gruber Zoltán pol gárme ster
HatáridÍ azotrtal

L. napirend: Az ön kor mány zat 2015. évi költségvetési ren deletének
elfogadása II. forduló

Grúber Zoltán noleármester: Van-e kérdés, észrevétel, javaslat?
Csapucha Tamás képviselő. Pü. Biz. elnöke: Az effiulésen elutasításra keriilt a
képvisetli keret emelése?
Grúber Zoltán polgármester: Igen. j:
Kirschner Viola képviselő: Kérem, hogy terveznjrk be felmillió forintot az
lurópa a polgárokért, nemzetkozi testvér települési kapcsolatok rendezvényre.
Öneúrek lenni kell a pá|yázathoz.
Grúber Zoltán nolgármester: Javaslom, hogy ezt azösszeget teweznikbe.
A képviseil< egyhangúlag elfogadták a javaslatot.
Kirschner Viola képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy az általános
iskolások miért nem kaphatnak beiskolázási támogatást?
Az iskolában megalakult az Intézményi Tanács. Az ülésen felmertilt, hogy az
iskolára már ráférne egy komplett felújítás. Azonban nem megy egyszelTe'
részletekben , de el kellene kezdeni. Javasolja, hogy két tanterem festését
tew ezzék be a költségvetésbe.
Grúber Zoltán polgármester: Két éwel ezefr. nehéz helyzetbe keriilt aZ
önkormányzat. Megszüntettiik a középiskolások, felÉ'foku tanulmányokat
folytatók beiskolázási támogatását is, meg az általános iskolások
tankönyvtámogatását is. Ertft az iskolában minden tanuló száualékos arányban
megkapta, aki nem ingyen tankönyves. Aki nem kecskédi, az is. Nem vagyok
iskola ellenes, de az iskolanak van egy fenntartőja a KLIKK. A KLIKK-nek
kellene biztosítani a felújításra a pén^,.Nem tudunk állami intézménybe pénzt
pumpálni. De, ha testtilet úgy dönt akkor tervezünk az iskolára eÍirényzatot.
Antalné Zabánvi Jűlia iewző: Ki kell dolgomi, az iskoláztatási támogatás
formáját, azt javaslom, hogy most tewezninkbe egy fix összeget. A javaslattal
a testÍilet egyet értett.
Wittmann Csaba alpolgármester3 az igazgatő asszony engem is felhívott.
Meszelni kellene a tantermeket, a WC-k is nagyon roSSZ állapotban vannak.
Grúber Zoltán polgármester: Javasolom, hogy az iskolára ( Város_község
gazdáIkodás _ önkormányzati épületek fenntartása) tewezzihtk 500 ezer forintot



és az iskola döntse el mire van nagyobb szükség, tanterem meszelés, WC
felújítás, stb. Egyeténés van: Igen. Ötszázezer forint betervezve.
Csapucha Tamás képviselő: felhívom a figyelmet a képvisetiikeretre. A temeő
zárhatősággal is foglalkozni kellene, valamint a temetii szemét elszáIlítás
poblémájával is.
Wittmann Csaba alpolgármester: A MÍ'leődési Ház gáz fogyasúásajelentisen
csökkent. Megtérül az önkormányzatiberuházás, a szigetelés, ablakcsere. 5000
köbméter csökkenés van a gázfogyasáásban. Felül kell vizsgáIni a |vÍN.haz
nril<ödteté sére megh atár ozott ö s szeget.
Grúber Zoltán polgármester: Az egyhéaközséggel kell megbeszélni a temeő
zárhatőságát és a szemétszáIlítást. Le kell ülni tárgyalni a lúiv.HáZüzemelte&lel
is, mert így nem lehet kész tények elé á|Iítani.
Csapucha Tamás képviselő: Most kell meghatározni a támogatási összeget,

most tárgyaljuk a költségvetést.
Antalné Zabányi Jűlia ieevző: mindenki beszámol a feladat elIátásáról és
elszámol a kapott tátmogatással. Mindenkivel le kell ülni a beszámolő efr., mert
az eIszámolásokból fog kiderülni, hogy csökkenthetünk vagy emelnünk kell.
Grúber Zoltán polgármester: ii
1. Ma döntsünk el egy összeget és építsük be a költségvetésbe.
2.Yizsgáljuk meg a költségeiket.
Wicha János képviselő: Anól döntöttünk az effiülésen. hogy áNizsgáljuk a
helyzetet. Le kellülni tárgyalni a finanszírozásrőI, most nem tudunk dönteni.
Csapucha Tamás képviselő: Visszavonom a javaslatomat.
Kirschner Viola képviselő: Javaslom, hogy két terem festését az iskolából
tegyük be a költségvetésbe.
Grúber Zoltán polgármester: Van annak aZ iskolának egy fenntartója,
mil<ödtetie. Semmibe nem szólhatunk bele. Imádom a kecskédi gyerekeket,
tudom, hogy d< jrímak oda. Nem mi kezdeményeztük az iskola átadását az
államnak. Attól feltünk' hogy pont ezlesz a vége. Áilami fenntartásuintézet, az
áIIam dolga fenntartani, rrrí<ödtetni. Ha lesz pályázat, felujítjuk az iskolát, de az
nem etd szól. Eddig is újítottunk, ha szükség volt rá.
Grúber Zoltán poleármester: Rakjunk be Ötszázezer forintot a költségvetésbe,
és az iskola döntse el, hogy lefolyócsövet cserél vagy termet fest.
Csapucha Tamás kénviselő: Támogatom a javaslatot. A képvisetii keretünket is
fel tudjuk haszrálni effe a céIra. Azértjavasoltam a képvisetí keret emelését, de
arátnytalan az alpolgármesteri keret és képvisetí keret ktilönbözete.
Antalné Zabányi Júlía iegYző: Javaslom, hogy a város, kozséggazdálkodást
emeljük meg ezzel aZ összeggel, és nevesítsük, hogy iskola, intézmény
fenntartása.
Csapucha Tamás képviselő: Temeő kapura ill. a temeő zárhatőságára mennyit
terveztünk be?
Grúber Zoltán polgármester: Egyházközséggel fel kell venni a kapcsolatot ez
ügyben.



Csapucha Tamás képviselő: Az öreg iskola kapujára és a temeő kapujára
mindenképen tervemi kell, mert autóS Versenyeket rendezrrek a temetíjrírdáján.
Temeőszemétszállítás problémá$ával is foglalkozni kell. AzEgyházközséggel le
kell ülni.
Grúber Zoltán polgármester: A temeb az egyhávl<ozség tulajdona. Az
önkormányzat csak i'izemelteti. Nem a mi dolgunk a feli$ítása' a szaletlikre is
kipengettünk egymillió forintot sző nélkül ami a parókia udvarán lesz
elhelyezve, pedig azsem lesz soha az önkormányzaté.
Csapucha Tamás képviselő: A páIyazatol<kal Kecskéd község értékei
gyarapodtak, nem az egyhán vagy a néptánc egyesület, vagy az alapítvány
tulajdona. A település énékei gyarapodtak.
Grúber Zoltán polgármester: A mi költségvetésünk is véges. Elfogy az eddigi
megtakarításunk és utána mi lesz? Amennyiben nincs további kérdés ,
észrevétel, vélemény, javaslom az önkormányzat 201,5. évi költségvetésének
elfo gadás át. Szav azott a j el enlé\ő hét ő képvi selí.
Hat igen szavazaltal, ellenvélemény nélkül, egy tartózkodással a képviseb
testtilet elfogadta az önkormányzat 2015. évi köttségvetéséről szóló
2 12015 til. 1 2.sz. rendeletét.

Grúber Zoltán polgármester: Szünetet rendelek el 18 óra 55 perckor.
Folyatjuk az ülést 19 óra 00 perckor.

o Óvodával kapcsolatos problémák átbeszélése

A költségvetés elfogadása után és még a következí napirend eőü a képviseb
testtilet a meghívott óvodavezetÍvel beszélt át néhány kérdést, problémát.

Grúber Zoltán polgármester: Óvoda beiskolázási téte1e Havanezer forint,
kevésnek tÍnik. olyan javaslat volt a képviseők tészéÍ},, hogy 100 ezer forintra
emeljük feI ezt az ósszeget. Nem kell a szüH<et terhelni ceruza meg zsírkréta
vásárlással. Ha valamire szükségetek van, ide kellene jonni, mert a szüH<et nem
kellene terhelni. Minél kevesebb anyagi teher rakódjon a szüHcre, az a céI. Jő az
Óvoda kapcsolata a szüő<kel, sok programban résú. vesznek a szünú sok
mindenben lehet rájuk számítani. Minden olyan dologgal kapcsolatban amire
mo st mé g p étlÁ' sze dtek, önkormány zathoz fordulj atok.
Gyümölcsre a Kétszázötvenezet forintot a képvisebtestület a költségvetésben
elfogadta.
Gázszámla elég magas' megkérünk benneteket ne legyen tulftve az épilet.
Megértjük, hogy szelfuetni is kell a csoportokban, ne fázzanak a gyerekek, de
sok a két és felmillió forint. A termosilátot be kell állítani. Szítlház, uszoda,
ftzefr történet, Van a képviseÍí keret, de saját keretet biáosítana a képviseb
testtilet , hogy ezmiatt egy gyerek se szenvedjen hátrányt.



Schmidt Akos képviselő: Meglefívolt, hogy a gyümölcs keret _ Százezer forint
_ nem lett elköltve. Azért lett odatéve, hogy megkapjrák a gyerekek.
Wicha János képviselő: Nagyon nyitott a képviselitestiilet az óvodával
kapcsolatban. Egységes a képvisebtestület álláspontj a az'ral kapcsolatban, hogy
az ővoda rríx<ödtetése önkormányzati feladat. Ha van kérés, jöjjenek ide, írják le,
hogy mire lenne szükségük.
Geracsek Alfrédné óvodavezető: Köszönöm ert ahozzááIlást. Régi gyakorlat,
hogy a szüH< úgy támogatják az intézmé''yt, hogy egy egészségügyi csomagot
hoznak az ővodába. Kb. 4.000,-ft gyerekenként az összeg. Ha az önkormányzat
eztfelvál|alja, megköszonik a szüőkis, és mi is.
Nagyon örültem annak, ha egy-egy képviselÍfl kapunk felajánlást
rendezvényekre, kirándulásokra.
Wicha János kénviselő: Éu elején az ővoda tervezze be, nagyságrendileg
lássuk. Akkor tudunk határozni, hogy képvisetii keretbl vagy költségvetésbl
oldjuk meg.
Csapucha Tamás kópviselők: Óvodás szüH<et támogatjuk. Az iskolában is
vannak hátrányos heIyzetl gyerekek. Gyümölcsre be lett tervezve, de nem
hasznáItátok fel. Í4atot le, hogy milyen problémátok van, ne ail.hasnáIjátok ki
üzenetkiildésre, hogy Van három-négy snj'b a képvisebtesttiletben, akinek
óvodáskoru gyereke Van.
Geracsek Alfrédné óvodavezető: Régen vált szokássá, hogy a szülök hoztak
gyümölcsöt, és ez egy iőutan nagyon megnövekedett mennyiség$Iett.
Én úgy tudom, hogy atavaly betervezett összeg felhasználásra került.
Lekértem, hogy mennyi pénzünk van még, dú a váIasú. kaptam Hétezer
forintunk van még. Utoljára azért vetttink ennyiért, mert azt a váIasú' kaptuk,
hogy ennyi pénnikvan még rá.
G rú b e r Zo ltá n pol gá rm ester : L e gyen kontaktus, eú' kezdemény eznik.
Csapucha Tamás képviselő: Soha senki a képvisea( köZül, korábban se' nem
volt olyan, hogy ha bármire pénn" kértetek, ne kaptátok volna meg. Bármelyik
képvisebtestületől megkaptátok, logopédustól kezdve, külön fejlesztésekre,
mindenre, amire kértetek. Soha nem mondtunk nemet.
Geracsek Alfrédné óvodavezető: Én a költségvetési keretemet soha nem
léptem túl, takarékoskodtam, ahol csak tudtam, úgy ahogy azt annak idején
otthon is tanultam. Igyekszünk olyan forrásokat kitalálni, hogy beleférjünk a
költségvetésbe.
Grúber Zoltán polgármester: Az a-célunk, hogy aZ óvodai kiadásokkal
kapcsolatban minél kevésbé terheljük a sztiH<et. Jogos elvárás a fenntartő részéÍfl',
hogyan kerül kommunikáIásra a szüH< felé, hogy az önkormányzat nem ad
valamire pénzt, azért a sztiőanek kell megfizetni valamit.
Geracsek Alfrédné óvodavezető : Jönni fogok, ha elfogy a keretem.
Schmidt Akos képviselő: Látni szeretnénk, hogy mennyi pét:z;ÍL van sző.
Mennyi gyerek van most az ővodában? Be kell terveznünk.
Geracsek Alfrédné óvodavezető: Hatvan gyerek van.



Schmidt Ákos képviselő: Hatvan gyerekre négyezer forint az egy évre
Kétszéunegyvenezer forint. A költségvetést most fogadtuk el, módosítjuk vagy
hogyan oldjuk ezt meg? A termos ilát {rj dolog az ővodában, igaz?
Geracsek Alfrédné óvodavezető: Megtanultuk a termosztátkezelését. Még egy
termosztát beépítésre kerül .

Schmidt Akos képviselő: Ez valós zíinegmegtakarítást fog eredmény enti.
Wicha János képviselő: Készült az ővodáről energetikai felmérést? Hány
négyzetméter az óvoda?
Geracsek Alfrédné óvodavezető : nincs energetikai felmérés.
Schmidt Akos képviselő: Tíz Yo-os fogyasztás csökkenés fedezi az éves
szaIv éta me g papírzsep i költsé get.
Wicha János képviselő: Nyitott a képvisebtestület, nem csak anyagi téren,
hanem egyébként is. Van-e most olyan rész az óvodában, amit fejleszteni
szeretnétek? Mi az, amijobban níí<ödhetne?
Geracsek Alfrédné óvodavezető: Eszkozoket az udvarban is folyamatosan
lehetne fejleszteni. Egyébként is nagy az eszközkopás minden területen.
MfuZaki állapottal kapcsolatos a probléma, beldi felújítások nagyon régen nem
történtek meg. Sok olyan eszközt használunk, ami nagyon régi, ajtók mázolása,
régi mozaikok vannak, amit cserélni kellene, hátsó részek nagyon
elhasználódtak, az ilyen téren elmaradt a hátsó rész. olyan plusz
szolgáItatásokat bevezetni, amik pénzngyi fedezetet igényelnek. pl. Mozgásos
terápia arnit a logopédus tart. Egyenllre ezt ingyen végzi.
Wicha János képviselő: Azt kérem ezeket szedjétek össze. Terveznjk helyi
váIlalkozői klub létrehozását, segíteni tudunk vállalkozások fejlesáésében.
Cserébe növelni szeretnénk a társadalmi feleÍísségvállalást a körükben. Másik
vessfuripám a helyi étkezés átszewezése. Sok panaszt hallunk a jelenlegi
kózétkeztefue.

Csapucha Tamás képviselő tóvozott 20 órakor. Jelenlálő képviselők száma
hatJő.

Geracsek Alfrédné óvodavezető: Speciális diétát igénybe veví gyerekekkel
lehetett probléma. Nekem nem jeleztek a szüH<problémát.
Wicha János képviselő: A Nebulő szerffisében benne van, hogy en biúositja.
Egyre több az ilyen gyermek. Nem hiányzik egy per az önkormányzat nyakéha,
mert a gyerek olyat eszik, amit nem ehetne. Ha vállalta a Nebuló, biaosítaria
kell.
Geracsek Alfrédné óvodavezető Azuzsonnával nem elégedettek a szüH<néha.
Sokszor elmondtam már szij'Íi értekezleten is, hogy az ővodai uzsonna nem
helyettesíti az otthoni'vacsorát. Egy banán elég uzsonnára egy ilyen koru
kisgyereknek.
Kaszánviné Ruppert Tímea: A Nebulóval kapcsolatban sok szÍJff panasz elét
hozzám. Jönnek a snjÍi értekezletek, sokszor eőfordult, hogy mirrbégi kifogás



Volt' de olyan is volt, hogy tej érzékeny gyereknek simán odaadták a tejes kiflit.
Javaslom, hogy a véleményeket gyljtsük össze.
Grúber Zoltán polgármester: Az óvodával kapcsolatban van-e még javaslat?
Nincs. Megköszönöm az óvodavezeőés a helyettese részvételét.

2. napirend: Beszámoló a két ülés kiizött végzett munkákról és a lejárt
h atá rid ej íi határ ozato k vé g re h aj tásá ró lo vala m i nt az előző
ülés óta eltelt időben végzett fontosabb munkákról és főbb
eseményekrőI

Február 4.én volt az utolsó tervszerinti képvisebtesttileti ülés.
5-én Várgesztesen Vértesi EróZrL tartott a környékbeli polgármestereknek egy
tanácskozást. Szeretnék szorosabbá tenni az önkormányzatol<ka| *
egyi'ittrrril<ödést.

Február 6-án tő melletti területen 1éro ingatlantulajdonosok szeretnének telkeket
kialakítani.Ezzel kapcsolatban tartottak egy gyÍést a Polgármesteri Hivatalban.
1 0. - én körzeti renú j árt náIam, ko zbinons ági he lyzetd üíj éko úatot|
10.-én Bodnár Misivel beszélgetés kamerarendszer ügyben Koszman és Bodnár
cég egyik tulajdonosával. Sokat segített eddig is a falun pl. a karácsonyi
díszv ilágítás fe lhelye zé s éb en.
ovodai bérlakás : felmérése megkezódött.
Kérem, hogy aki elfogadja a két tilés közötti beszámolót, kézfelemeléssel
jelezze. Szavazott a jelenléto hat ő képviselí Hat igen szav azattaI, ellenvélemény
és tartőzkodás nélkül a képvisebtesttilet a következídöntést hoúa.

13l20l5. (|I.12.| KT. számű határozat

Ke c skéd Közsé g Önkormányzata Képvi selíte stülete el fo gadta a
két ülés között végzett munkákról éi a lejárt határidejl határozatok
végrehajtásátről, valamint aZ efuí ülés őta eltelt idben végzett fontosabb
munkákról és fibb eseményekd szóló beszámolót.

Feleh: Gruber Zoltán polgármester
HatáridÍ azonnal

3. napirend: Rendezési Terv móoosítás
Grúber Zoltán nolgármester: Efuetesen mindenki írásban megkapta. Van-e
kérdés, észrevétel?
Kirschner Viola képviselő: A költségeket vállalták a kérelmeáo
Antalné Zabánvi Júlia ieevző: Igen, mindenki váIIaIta.
Grúber Zoltán polgármester: Aki elfogadja a javaslatot, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenléwhat őképviseb Hat igen szavazattal,
ellenvélemény és tartőzkodás nélkül a képvisebtesttilet a követkeódöntést hozta.
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1 4 12015. (II.12.\ KT . számű határozat

Kecskéd község Önkormányzat Képviselltesttilete úgy döntött, hogy
magánszemélyek kezdemény ezésére a község rendezési tervét módosítj a

1. a 600/1 hrsz hrsz-ú terület felhasznáIására és szabáúyozására
vonatkozóan úgy, hogy ott az épület tÍlvítheőlegyen

2. a 05313 hrsz_ú területen birtokkozpont lehessen kialakítani
3. a 0108/15 hrsz-ú területen léroépületet tÍivítheőlegyen
4. telj es külterület szabáIy ozásának felülvizsg áIata
5. felhatalmazza a polgármestert a teweni'szerzjdés aláírására
6. a módosítással kapcsolatban kérelmed< nyilatkoztak a teljes költség

vállalásról.
HatáridÍ 20I 5 . február 20 .. (tervezi kérelmed< értesítése)
Feleh: Gruber ZoIténpolgármester

4. napirend: Falunap előkészítése 
ii

Kirschner Viola képviselő:HétszázöBrenezer forintot terveáünk be az idei
költségvetésbe. Tavalyi költségvetést mikor kaphatok?
Grúber Zoltán polgármester: Holnap reggel.
Kirschner Viola képviselő: Március 28-ra elkészítem a program tervezetet és
egy efuetes költségvetést.

5. napirend: Vizi közmű Gördütő Fejlesztési Terv aktualtzá|ása

Grúber Zoltán polgármester: EÍÍzetesen mindenki írásban megkapta. Van_e
kérdés, észrevétel? Nincs. Aki elfogadja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel
jelezze. Szavazott a jelenlévíhat őképviseő Hat igen szavazattal, ellenvélemény
és tartőzkodás nélkül a képviselitesttilet a következídöntést hoúa.

15/2015. (II.12.) KT. számú határozat .

Kecskéd község ÖnkormányzatKépvisebtestiilete, mint ellátásra kötelezett az
Észak-dunántuli víZÍiú ZÍt áItaI üzemeltetett kecskédi vízikoztíle vonatkozó
2015. évfl 2029. évig tartő jogszabáIyi vá|tozás miatt al<tualizáIt gördüő
fej lesztési tervét elfogadj a.

Hatátri&' azowtal
Feleb: Gruber Zo|tánpolgármester

6. napirend: Kecskéd Községért Alapítvány Alapító Okirat módosítása



Grúber Zoltán polgármester: EÍizetesen mindenki írásban megkapta. Van-e
kérdés, észrevétel? Nincs. Aki elfogadjaajavaslatot, kérem, kézfelemeléssel
jelezze. Szavazott a jelenlévíhat őképviseó Hat igen szavazattal, ellenvélemény
és tartőzkodás nélkül a képvisebtestület a következí döntés t hozta.

16/2015. oI.12.) KT. számú határozat

Kecskéd község Önkormányzat KépvisefÉesttilete, mint a ,,Kecskéd községért
Alapítvány" alapítőja az Alapító okirat VII. fejezet 2.pontját, a VII. fejezet 4.
pontját és a VI. fejezet 4.pontjétt módosítja az alábbiak szerint:

1. VII. fejezet 2.pont
,,2.l AKuratórium 10 tagű, az alábbi összetételben:

Csapucha Tamás elnök
Wittmann Csaba alelnök
Hartman József
Beutl Istvánné 

":'_

Gruber Zoltán
Dr.Karácsonyi ottó
Langner Kornélia
Rizing Mátyás
Torma Ferencné
Dr. Tutervai István

2. VII.fejezet 4. pont
,,4.l Az Alapítvany nevében történi aláirásra, valamint a bankszámla feletti
rendelkezésre a Kuratórium két tagsa egytittesen_ Csapucha Tamás elnök és
Wittmann Csaba alelnök, Vagy Csapucha Tamás elnök és Rizing Mátyás tag,
vagy Wittmann Csaba alelnök és Rizing Mátyás tag _ jogosult.

3. vI. fejezet 4.l pontját a következő mondattal kell kiegészíteni:
.4.l . ....Szavazategyenhég esetén azindíwányt elvetettnek kelltekinteni.''

Határió: 20 I 5 . február 2 8. (bírós ághoz v áltozás benyúj tása)
Feleh: Gruber Zolténpolgármester

7. napirend: Egyebek

o Térfigyelő rendszer kialakítása



Wicha János képviselő: Kérés volt, hogy a karbantartásárőI
szerzjdésben. Távoli nyomon \övetéssel folyamatosan figyelik.
javasolom. Nagyságrendileg is Ötmillió lett a vége plusz Ár'e.
Grúber Zoltán polgármester: E_on: kiépítésnek nincs nagy

legyen sző a
Elfogadásra

költsége, az
üzemeltetésnek viszont annál több a költsége.
Javasolja, hogy ha a kivitelezí V'tválasztása megtörtént, az E-On javasol egy
bej árást. Ingyen bizto sítj a az oszLop hasntáIatát.
Szavazásra bocsátom. Aztjavaslom, hogy a vtÓR_ vÉo Kft-t bízzuk meg a
kivitelezéssel. Aki elfogadja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jeIezze.
Szavazott a jelenléví hat fr képviselí Hat igen szavazattal, ellenvélemény és
tartőzkodás nélktil a képvisebtestiilet a követkendöntést hoúa.

|7l20l5. (II.l2.\ KT. számű határozat

Kecskéd Község Önkormány zata Képviselítestülete
I. atérfigyebrendszer kiépítésével a iuton-vÉo Security KÍt.-t (Székhely: 8072
Soréd, Rókóczi u. S4.Lev/szómlázási cím: 8060 Mór, orgonq',u. 22.Cg.: 07-09-
017795 Adószóm: 1 I733618-2-07) bízzameg.
2. felhatalmazza a polgármestert a kiviteleűszerffiés aláírására, valamint
3 . a térfigye Ii rendszer telepíté s se 1 kapc solatb an az EoN ir ány áb a a szüksé ge s

intézkedéseket tegye meg.

Határió: 2015. február 28.
Feleh: Gruber Zoltánpolgármester

o RE-Vr Trans Kft. kérelme önkormányzati tulajdonú közterület
használatára.(Z)

Wittmann Csaba alpolgármester.: Térképmásolatot kértem őe a használni
kívánt területfl, azt hozott A parkoló a kapujától indul, kialakítja az árkot,
murvávalteríti le. Tudomásulveszi, hogy csak személygépkocsi parkoló lehet.
Téríté smente s en használhatj a.

Grúber Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátom. Aki elfogadja a javaslatot,
kérem, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenléví hat fr képviseó Hat igen
szavazatial, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a képvisebtestÍilet elfogadta a
kérel emben fogl altakat.

18/2015. ([.12.) KT. számú határozat
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Kecskéd Község Önkormányzata Képviseb,testtilete a RE_VI Trans Kft-nek
önkormrínyzati tulajdonú köZterület hasznáIatéra vonatkozó 1I120I5.(II.4.)
KT.sz.határozatátkiegészítiazalábbiakkal:

1. A parkoló csak a munkavállalók személygépkocsijainak parkolására
hasznáIható

2. A RE-VI Trans Kft a parkolóval elfoglalt területet térítésmentesen
használhatja.

3. Tekintettel a2. pontra a Képvisebtesttilet ahasználati szetúÍlést jogi
képviseÍiével elkészítteti.

Határió: azonnal
FeleÍb: Gruber ZoItán polgármester

. Óvodai gyümölcs

Grúber Zoltán polgármester: tájékoztatja a képviseket. Az óvodai
gyümölccsel kapcsolatban volt egy olyan döntés, hogy ugyan nem a legjobb
ajánlatot adta, de, ha váIlalja a legjobb áton, akkor a helyi váLlalkozó kapja meg
a lehetíséget az óvoda friss gyümölccsel törtéfii ellátására. Stoffer Kft.. az óvodai
gyümölcsöt azon az áron nem vállalja. igy a legjobb ajánlatot adó lép a helyére
az ővoda friss gyümölccsel töténellátásában.

. Európa a polgárokért program

Kirschner Viola képviselő: Most kaptam egy üzenetet, hogy a német csoport
nem tud kiállítani 50 fu csoportot. Szívesen jött volna, de nem tudnak eljönni
mert ebben az iftontban már szervezett programjaik vannak.. ElÉ' körben így
nem tudunk páIyazni. De ki kell számolni, hogy pontosabban mennyibe kerül.
Szeretnék nyitni olyan település felé, ahol van néptánc csoport és zenekar is.
Pályázatírónak írni kell, hogy most nem pályánlnk, a követkeó fordulón
indulunk.

o Búcsú rendezése

Kirschner Viola képviselő: Kulturális bizottsági ülésen beszéltünk a Búcsúról.
Schmuck Zitakeresett meg, fesztivái-szeíiéget rendeznének a búcsú helyett.
Az is lenne a cél, hogy a környen településekd jöjjenek ide emberek. Ha
búcsúként mátr nem tud funkcionálni, akkor adjunk más tarta\mat a
rendezvénynek. Még dolg oznak a tészleteken, hozzák maj d a terveiket.

. Schmidt Ákos képviselő: Készült egy feladatgyiitemény. A
végrehajtáshoz a feleböketneveznJkmeg és írjuk össze.

L7



. Tó utcai utcarészlet felújítása

Grúber Zoltán polgármester:E-mailen mindenkinek megktildtem a három
árajánlatot Geotech Kft bruttő 4.l32.753,-ft', Varga és Tsa bruttó 2.462.g52Ft--
,Vérftes-ú Kft. bruttő 2.670.429,-Ft_os ajánlatot ádott.Ju.rus1om, hogy a Vértes
utat bízzuk meg. Kérem, hogy az ajánlatokról az elbangzás sorrendjében
szav azntnk. S zav azott a j e 1 enl éví hat 6 képvi s e ó
Geotech Kft ajánlata: 0 igen 0 nem 6 tartózkodás
Varga és Társa ajánlata: 1 igen 1 nem 4 l'artőzkodás.
Vértes út Kft. 5 igen 0 nem I tart.
Kétmillió'hatszézhetvenezer-négyszázhuszonkilenc forint áron a Vértes ú rt.
bízzameg a munka elvégzésével.

l9l2015. (II.l2.\ KT. számű határozat

Ke c ské d Köz s é g Önkormány zata Képvi s e [íte sttil ete
1. Kétmilliő-hatszánhetvenezer-négyszázhuszonkilenc forirrt áron a Vértes

ú rn bízzameg a Tó utcai utcáiészlet felújítás ával.
2. Felhatalmazza a polgármestert a kiviteleőszerffiés aláirására

Határi&. 2015. március 1 5.
Feleís: Gruber Zoltánpolgármester

Grúber Zoltán polgármester: a jövi héten valőszíiileg ismét megrrrÍtik a
szemem. Ebben az esetben az alpolgármester úr helyettesít.

ZártiJ,lést rendelek el.22 őra25 perckor.
A nyílt ülést bezárom.

Kmf.

l*t/*^
Antali6 Zabányipiilia

Jegyn
Gru tán
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JELENLETI IV

a Képviselő-testi'ilet 20 I 5 . 12-én
megtartott üléséről

Gruber Zoltán polgármester

Csapucha Tamás képviselő

Kaszányné Ruppert Tímea képviselő

/

Í{'."t

Kirschner Viola

Schmidt Ákos

Wicha János

képviselő

képviselő

képviselő

Wittmann Csaba képviselő

Antalné Zabényi Júlia jegyző

Meghívottak:

Q,.,-, ucu flr,l^'ar r' L,,;^ ^-/"'tr"' t""""""""' t" " "
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KEcsKÉD

W
KEcSKÉ D KÖaSÉG PoLGÁRI\dBsrBnÉrŐl

A napirend fontosságára való tekinteffel kérem szíves megielenését. Távol
kérem jelezze a478-002vagy a478-244 telefonszámon legkésőbb az ülés napján

Kecskéd, 2015. február 5.

polgá

9'E|59l(Gr_lft 
'illüEEEnEilIq$;

MEGHÍVÓ
a Képviselő_testület 2015. február 11-én 17 órakor

tartandó ülésére

Helve: Polgrírmesteri Hivatal tanácsterme
2852 Kecskéd, Vasút u. l05.

Az ülés napirendÍ pontiai:

l.napirend: Beszámoló a két ülés között végzett munkrákról és a lejrírt
hataridejű határozatok végrehajtásráról, valamínt az előző ülés

óta eltelt időben végzett fontosabb munkákról és főbb eseményekről.
Ea: Gruber Zoltánpolgármester .ji

2.napirend: Az önkormtányzat2Dlí. évi költségvetésének II. fordulós tÍrgyalása'
a költségvetési rendelet elfogadása.
Ea: Gruber Zoltánpolgármester

3.napirend: Rendezésiterv módosítása
Ea: Gruber Zoltánpolgármester

4.napirend: Falunapelőkészítése
Ea: Gruber Zoltánpolgármester

Kulturális Bizottság elnöke

5.napirend: Egyebek

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

Fax: 341578-022
Internet: www.kecsked. hu


