Kecskéd Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
2852.Kecskéd, Vasút u. 105.
Jegyzőkönyv
Készült 2015. március 25-én17 órától
megtartott képviselő-testületi ülésről
Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
2852. Kecskéd, Vasút utca 105.
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint
Jelen van:
Grúber Zoltán polgármester
Wittmann Csaba alpolgármester
Csapucha Tamás képviselő
Kaszányiné Ruppert Tímea képviselő
Kirschner Viola képviselő
Schmidt Ákos képviselő
Nincs jelen:
Wicha János képviselő
Meghívottak:
Szalados Szabolcs Kecskéd Községi Sportkör elnöke
Eck Márton Kecskédi Néptánc Egyesület elnöke
Molnár Ferenc Művelődési Ház vezetője
Grúber Zoltán polgármester: Megnyitja az ülést, köszönti a megjelent
képviselő-testületi tagokat, Antalné Zabányi Júlia jegyzőt, Szalados Szabolcs
Kecskéd Községi Sportkör elnököt, Eck Márton Kecskédi Néptánc Egyesület
elnököt, Molnár Ferenc Művelődési Ház vezetőjét, valamint Suhai Judit
igazgatási előadót, akit egyben felkért a jegyzőkönyv vezetésére.
Megállapítja, hogy a megjelent képviselők száma hat fő. A képviselő-testületi
ülés határozatképes.
A Meghívóban szereplő napirendek mellé új napirendek felvételét javasolja.
1. Avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről szóló helyi rendelettervezet (I.forduló)
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2. Javaslat a Kecskédi Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetének
meghatározására
3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó előterjesztés
véleményezése
A napirendi pontokkal, azok kiegészítésével, tárgyalási sorrendjével mindenki
egyetért. Szavazott a jelenlévő hat fő képviselő. Hat igen szavazattal,
ellenvélemény és tartózkodás nélkül a képviselő-testület a következő döntést
hozta.
24/2015. (III.25.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a napirendi
pontokra, illetve azok tárgyalási sorrendjére tett javaslatot.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
1. napirend Kecskéd Község Sportkör egyesület tájékoztatója
működésükről, elszámolás a 2014. évi önkormányzati
támogatással
Grúber Zoltán polgármester: Megadom a szót Szalados Szabolcsnak. Az
írásos anyagot előzetesen minden képviselő megkapta. Megkérdezem a Sportkör
elnökét, kíván-e szóban kiegészítést tenni?
Szalados Szabolcs Kecskédi Sportkör elnöke: Igen. Sajnos a női csapat
kimaradt a beszámolóból. Elnézést kérek ezért. A következő beszámolóban
figyelmesebb leszek.
Csapucha Tamás Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta a beszámolót és az elszámolást. A Bizottság elfogadásra javasolja
az elszámolást.
Grúber Zoltán polgármester: Új vezetés kezdte meg a tevékenységét.
Vázoltuk a kölcsönös elvárásokat. Látszik, hogy van az új vezetés részéről
együttműködési szándék. Bízom benne, hogy az eddiginél átláthatóbb
gazdálkodással, kölcsönös konzultációval a korábban sok félreértéssel tarkított
kapcsolattal szemben ezentúl elejét tudjuk venni a vélemények eltérésének.
Gratulálunk az elért eredményekhez. Köszönjük, hogy a pályát és a környékét,
az egész területet példásan rendben tartják. Arra kérlek, add át a gratulációnkat a
sportegyesület vezetőségének is.
Szalados Szabolcs Kecskédi Sportkör elnöke: Köszönjük az önkormányzat
eddigi támogatását. A szponzorokat keressük. Az önkormányzat segítségére
számítanunk kell sajnos továbbra is. A következő években szeretnénk a saját
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lábunkra állni. Szponzornevét szeretnénk felvenni. Van-e a képviselőtestületnek ezzel szemben ellenvetése?
Grúber Zoltán polgármester: Nagy múltú, nagy nevű egyesületről van szó.
Elvileg akadályát nem látom. Bevett gyakorlat.
Van-e az írásos anyaggal és a szóbeli kiegészítéssel kapcsolatban észrevétel?
Kirschner Viola képviselő: Szponzori estről, büfé kialakításáról lehetne írni a
falu újságban. A mérkőzéseken kívül másról is lehetne írni a helyi újságban.
Sportpálya bérlés 100 ezer forinttal szerepel az Anna napi búcsúval
kapcsolatban. Ez szóbeli megállapodás? Mert ez befolyásolja a z önkormányzat
támogatását.
Szalados Szabolcs Kecskédi Sportkör elnöke: Igen.
Csapucha Tamás képviselő: A sportegyesület ezzel lemond a mutatványosok
által fizetett bérleti díjról?
Szalados Szabolcs Kecskédi Sportkör elnöke: Nem láttam még írásos anyagot
ezzel kapcsolatban.
Antalné Zabányi Júlia jegyző: Ezzel az önkormányzat kivonul a búcsú
bevételéből, ha jönnek a mutatványosok ?
Grúber Zoltán polgármester: Igen. Vitát lezárom, szavazásra bocsátom az
előterjesztést. Aki elfogadja a Kecskédi Sportkör beszámolóját és a 2014. évi
önkormányzati támogatással történt elszámolást, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Szavazott a jelenlévő hat fő képviselő. Hat igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül a képviselő-testület elfogadta a beszámolót és az elszámolást.
Köszönöm a megjelenést.
25/2015. (III.25.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Kecskéd Község
Sportkör egyesület tájékoztatóját
működésükről, elszámolást a 2014. évi
önkormányzati támogatással
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
2. napirend: Kecskédi Néptánc Egyesület tájékoztatója működésükről,
elszámolás a 2014. évi önkormányzati támogatással
Grúber Zoltán polgármester: A képviselők a beszámolót előzetesen készhez
kapták. Van-e szóbeli kiegészítésre igény?
Eck Márton Néptánc Egyesület elnöke: Nincs.
Csapucha Tamás Pénzügyi Bizottság elnöke: Pénzügyi Bizottság elfogadásra
javasolja a pénzügyi elszámolást.
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Grúber Zoltán polgármester: Képviselő-testület részéről van-e észrevétel,
javaslat?
Kirschner Viola képviselő: Hagyományőrzésen kívül voltak fejlesztések is.
Erről is lehetett volna írni a beszámolóban, az Öreg Iskola felújítása, használatba
vétele is bekerülhetett volna a beszámolóba.
Eck Márton Néptánc Egyesület elnöke: Pályázati lehetőséggel éltünk. 16
millió forintot nyertünk, 2013. őszén elkezdtük az Öreg Iskola felújítását, 2014.
évben befejeztük, pályázati ellenőrök az MVH-tól átvették az épületet.
Kifogással nem éltek. Mint tájház, néprajzi bemutató termek lesznek kialakítva.
Svábok betelepítéséről állandó kiállítást tervezünk.
Grúber Zoltán polgármester: Vitát lezárom. Köszönjük a munkát. Nagy múltú
egyesületről beszélünk. Elvitték a település jó hírét belföldre, külföldre. Nagy
öröm az, hogy az óvodában, általános iskolában elkezdődik az utánpótlás
nevelése. Nemzetiségi táncok, hagyományőrző táncok fontosak. Részt vettem a
néptánc egyesület közgyűlésén. Vezetőség választás volt, megújult elnökséggel
tudja tovább vinni a régi elnök, Eck Márton a szakmai munkát. Gratulálok az
eddig végzet tevékenységhez a továbbiakhoz sok sikert kívánok.
Szavazásra bocsátom az előterjesztést. Aki elfogadja a Kecskédi Néptánc
Egyesület beszámolóját és a 2014. évi önkormányzati támogatással történt
elszámolást, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő hat fő
képviselő. Hat igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
képviselő-testület elfogadta a beszámolót és az elszámolást. Köszönöm a
megjelenést.
26/2015. (III.25.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Kecskédi
Néptánc Egyesület működéséről szóló tájékoztatót és elszámolást a 2014. évi
önkormányzati támogatással.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
3. napirend:

Horgászegyesület tájékoztatója működésükről,
elszámolás a 2014. évi önkormányzati támogatással

Grúber Zoltán polgármester: Képviselő-testület tagjai előzetesen írásban
megkapták a beszámolót. Megkérdezem az egyesület elnökét, kíván-e szóban
kiegészítést tenni?
Tomayer Béla Horgászegyesület elnöke: Nem kívánok. Kérdésre szívesen
válaszolok.
Grúber Zoltán polgármester: Van-e valakinek kérdése a beszámolóval vagy
az elszámolással kapcsolatban?
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Csapucha Tamás Pénzügyi Bizottság elnöke: Pénzügyi Bizottság a benyújtott
számlákat, bizonylatokat megvizsgálta, mindent rendben talált, elfogadásra
javasolja az elszámolást. Megfelelő az elszámolás, a kapott támogatást
infrastruktúra fejlesztésre használták fel. Pályázati pénzeket, önkormányzati
támogatásokat mindig a tó területének fejlesztésére fordította az egyesület.
Fejlesztettünk és a húsz éves munka meghozta a gyümölcsét. Gratulálok az
újonnan megválasztott vezetőségnek és további sok sikert kívánok.
Grúber Zoltán polgármester: Ismét Tomayer Bélát választották meg
egyesületi elnöknek, gratulálunk. Az Egyesület fejlesztésekre fordította, nem
felélte a támogatásokat. Szép számú a tagság, több mint száz tagja van az
egyesületnek. A tó körbejárható, körbe kerékpározható sétány lett kialakítva. A
megyének is egy gyöngyszeme. A megyei horgászegyesület is a kecskédi tón
tartja a megyei versenyeit. A partemeléssel az árvíz veszély is elhárult. Már
csak a horgászegyesületnek van élő kapcsolata Biedenkopfi testvér településsel
Tomayer Béla Horgászegyesület elnöke: Szerződésnek megfelelően járunk el.
Továbbra is várjuk a civil szervezeteket, rendezvényeket is lehet lent tartani.
Horgásztanyát is, sátrat is térítésmentesen kapják meg. Mindent saját erőből,
társadalmi munkában végzünk el. Kérjük az önkormányzatot, hogy a
későbbiekben is támogassák a terveinket. Jelenleg a villamosítás, megvilágítás
fontos lenne. Biztonságosabb lenne a közvilágítás kiépítésével a terület. Ebben
az évben szeretnénk WC-t kiépíteni. Szemétszállítás a nagy gondunk. Nagyon
sok a műanyag flakon.
Grúber Zoltán polgármester: Megkérdeztem, az E-On ráköti a közvilágítást,
de szabványos kandeláberek kellenek, tervezni kell, stb. Vitát lezárom,
szavazásra bocsátom.
Aki elfogadja a Kecskédi Horgászegyesület beszámolóját és a 2014. évi
önkormányzati támogatással történt elszámolást, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Szavazott a jelenlévő hat fő képviselő. Hat igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül a képviselő-testület elfogadta a beszámolót és az elszámolást.
Köszönöm a megjelenést.
27/2015. (III.25.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta elfogadja a
Kecskédi Horgászegyesület beszámolóját működésükről és a 2014. évi
önkormányzati támogatással történt elszámolást
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
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4.napirend:

A 2014. évi közművelődési feladat ellátásról tájékoztató.

Grúber Zoltán polgármester: Előzetesen megkapta minden képviselő, írásban.
Van-e szóbeli kiegészítésre igény?
Molnár Ferenc művelődési ház vezető: Köszönöm szépen a lehetőséget. Négy
csoportba csoportosítottam a beszámolót. Mellékletből is kitűnik, hogy az
önkormányzat jó helyre tette a 4,5 millió forintot, a társaságom 1,5 millió
forintot fordítottunk a rezsi költségre egy év alatt. Spórolósak vagyunk, ez
rendkívül korrekt összeg. A felső szintet téli időszakban nem tudjuk felfűteni.
Csapucha Tamás képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: Vállalkozási
szerződésbe adtuk ki a tevékenység végzését. Korrekt elszámolást kaptunk. A
Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elszámolást.
Schmidt Ákos képviselő: Látszik a szakmai színesség a beszámolóban is.
Csapucha Tamás képviselő: Valóban elindult egy kulturális sokszínűség a
faluban, törekszik a helyi kézművesek bemutatására, összefogja őket,
kiállításokat tart. Gratulálok a Ferinek a közművelődési tevékenységének a
színvonalához. A helyi újságban komoly szerkesztési problémák vannak.
Tördelve, szétesve, szövegek értelmetlenül jelennek meg, de ezen pillanatok
alatt lehetne javítani, ha megjelenés előtt valaki átolvasná.
Wittmann Csaba alpolgármester: Csatlakozom az előttem szólókhoz. Én is
gratulálok.
Grúber Zoltán polgármester: Sok a rendezvény. Civil szerveződések,
csoportok igénybe veszik sokszor a Művelődési Házat. Örülök a táboroknak is.
Gondolom, hogy nagy erőfeszítést igényel minden évben. Köszönöm a Ferinek a
települési rendezvényeken a települési ünnepségeken a közreműködést.
Megnövekedett a művelődési háznak is, a könyvtárnak is a látogatottsága.
Működtetéssel kapcsolatos problémákat ismerjük. Belső felújítás nagy falat
lenne,egy
nagyobb pályázatra lenne szükségünk. Eszköz beszerzésről
beszélnünk kell egymással.
Látványos előremozdulás van a közművelődés terén. Elfogadásra javaslom a
beszámolót.
Csapucha Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy az eszköz
beszerzésre vonatkozó 5% -ot ne halmozza tovább. Több mint 450 ezer forinttal
már rendelkezel, tegyél le az asztalra egy javaslatot, hogy mire szeretnéd
használni. Ne tartsuk tovább meg ezt a pénzt, fel kell használni most már.
Schmidt Ákos képviselő: Helyi újsággal kapcsolatban. Én kértem módosítást,
módosításra is került.
Csapucha Tamás képviselő: Amit én jeleztem problémát, csak mostanában
jellemző. Új szerkesztő van?
Grúber Zoltán polgármester: Az én felelősségem az újság kiadása. Én nem
foglalkoztam szerkesztési dolgokkal, csak a tartalmi részét néztem át. A
szétcsúszás a főszerkesztő dolga, én a tartalmát néztem.
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Csapucha Tamás képviselő: Nem olvasta senki, ezt a véleményemet
fenntartom. Nem jelenhet meg szótagolva egy cikk, széttörve, szétcsúszva ,
számlaszám nélkül, ez így nem fordulhat elő.
Molnár Ferenc művelődési ház vezető: Képviselő úrnak teljesen igaza van.
Hiba volt a mi részünkről, kétszer is javítottuk, de ennek ellenére előfordult,
elnézést kérek ez miatt, igyekszünk javítani a jövőben az ilyen hibákat,
igyekszünk elkerülni a jövőben, hogy hibázzunk.
Grúber Zoltán polgármester: Ha nincs több észrevétel, a vitát lezárom.
Szavazásra bocsátom. Aki elfogadja a közművelődési tevékenységről szóló
beszámolót és elszámolást a 2014. évi önkormányzati támogatással, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő hat fő képviselő. Hat igen
szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a képviselő-testület elfogadta a
beszámolót és az elszámolást. Köszönöm a megjelenést.
28/2015. (III.25.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi közművelődési
feladat ellátásról szóló tájékoztatót elfogadta .
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Szünetet rendelt el 18 óra 20 perckor.
Folytatás l8 óra 30 perckor.
5. napirend: Beszámoló a két ülés között végzett munkákról és a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az
előző ülés óta eltelt időben végzett fontosabb munkákról és
főbb eseményekről
Az előző tervszerinti képviselő-testületi ülés 2015. február 12.-én volt.
13-án kamerarendszerrel kapcsolatban az E-ON-tól a területgazda Juhász Péter
az igénylőlapokat elvitte, vissza is jött a jóváhagyás.
13.án Az ÖTE Közgyűlése volt. Új vezetőséget választottak. Schwarcz Ferenc
lemondott, helyette Varsányi Jánost választották meg elnöknek.
18-án dr. Éliás Róbert az önkormányzat jogi képviselője volt a hivatalban.
19-én TÖOSZ Polgármesteri Fórumon vettem részt Tatabányán a
Kormányhivatalban.
20-án a tóparti telektulajdonosok gyűltek össze. Megállapodtak a
telekfelosztásokról, építési telkek kialakításáról.
24-én MLSZ Kem-i Igazgatójával találkoztam.
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25-én KEM Rendőr-főkapitányságon Bűnmegelőzési Konferencián vettem részt.
26-án Mór-Véd Kft.-vel kamerarendszer kiépítésével kapcsolatban tárgyaltam.
Sor került a Megállapodás aláírására is.
26-án Rendkívüli képviselő-testületi ülés volt.
Márciusban:
2-án MVH pályázati ellenőrzést tartott, a Plébánián, Kálvária Szoborcsoportnál,
az Alapítvány pályázataival kapcsolatban illetve az Öreg iskolánál a Néptánc
Egyesület pályázatával kapcsolatban.
4-én Kamerarendszer kialakítása miatt bejárást tartottunk az E-ON, tervező, és
az önkormányzat részvételével.
6-án 100 éves a védőnői szolgálat címmel Kisbéren vettem részt egy
rendezvényen.
KSK szponzori est volt. Kecskédi Néptánc Egyesület közgyűlése volt, melyen
vezetőválasztás történt.
7-én Borverseny
9-én Véradás volt a Vöröskereszt szervezésében.
10-én Gyermekvédelmi Fórum volt a Polgármesteri Hivatalban.
9-10-11-én Biedenkopf testvértelepülésen vettünk részt Lothar Kraft temetésén.
13-án tartottuk az 1948-49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulójának
megemlékezését.
14-én Old Timer Aero Repülőklub Közgyűlése volt.
16-án Oroszlányi rendőrkapitánnyal Madari Csabával tárgyaltam a település
közbiztonsági
helyzetéről,
ittas
vezetésekről,
tulajdon
elleni
bűncselekményekről.
16-án KSK Büfé helyszíni bejárást tartottunk.
17-én Katasztrófavédelem ellenőrizte a belterületi vízelvezető rendszereket.
23-án Pénzügyi Bizottsági ülés volt.
Tó utca felújításra aszfaltozásra március 31-ig írásban küldjék meg a szerződést.
Óvodai bérlakás táblázat elküldve.
Temető bejárathoz mozgatható oszlopot tett az Egyházközség. Hátsó részhez
kerítésépítésben gondolkodnak. Szemét kezelésben a lakosság nem partner.
Csapucha Tamás képviselő: A temető kapu kérdésben tárgyaltam az
egyházközséggel. Nem zárkóznak el.
MVH ellenőrzéssel kapcsolatban köszönetet mondok a Timinek és a Fazekas
Gyulának, mert folyamatosan rendelkezésemre álltak.
Örömmel jelentem, hogy mind a két pályázatra megkaptuk a határozatot.
Mindenkinek köszönöm, aki segített abban, hogy ezt a két pályázatot végig
tudtuk vinni.
Örülök, hogy nincs műszaki akadálya annak, hogy a tóparton megvalósuljon a
kamerarendszer. Van már kétmillió forintunk erre a célra az alapítványnál.
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Schmidt Ákos képviselő: Jártatok Biedenkopfban . Tudtatok-e szót ejteni a
kapcsolatokról?
Grúber Zoltán polgármester: Igen. Kérem, aki elfogadja a beszámolót,
kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő hat fő képviselő. Hat igen
szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a képviselő-testület elfogadta a
beszámolót.
29/2015. (III.25.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a két ülés között
végzett munkákról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint
az előző ülés óta eltelt időben végzett fontosabb munkákról és főbb
eseményekről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
6. napirend:

2015. évi közbeszerzési terv elfogadása

Grúber Zoltán polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés,
észrevétel?
Csapucha Tamás Pénzügyi Bizottság elnöke: Pénzügyi Bizottság az ülésén
megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Grúber Zoltán polgármester: Kérem, aki elfogadja az előterjesztést,
kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő hat fő képviselő. Hat igen
szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a képviselő-testület elfogadta
az előterjesztést.
30/2015. (III.25.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kecskéd
Község Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervét a mellékletnek
megfelelően.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
7. napirend:

Gazdasági program 2015-2019. elfogadása

Grúber Zoltán polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés,
észrevétel?
Csapucha Tamás Pénzügyi Bizottság elnöke: Pénzügyi Bizottság tárgyalta.
Javasolja, hogy illesszük be a plébánia udvarához tervezett járdát, ami összeköti
9

a Fő utcát a Kertalja utcával. És még az Öreg Iskola kertudvar rendezést. A
kiegészítéssel együtt javasolja elfogadásra.
Grúber Zoltán polgármester: Aki elfogadja az előterjesztést a kiegészítéssel
együtt kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő hat fő képviselő. Hat igen
szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a képviselő-testület elfogadta
az előterjesztést.
31/2015. (III.25.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 20152019. évi Gazdasági programját elfogadta
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
8. napirend: Avar és kerti hulladék elégetése – helyi rendelet megalkotása
I. forduló
Csapucha Tamás képviselő: Javaslom, hogy három nap helyett két nap legyen
kijelölve. A szombatot javaslom, hogy vegyük ki belőle. Esetleg helyette másik
napot jelöljünk ki égetésre.
Grúber Zoltán polgármester: Szavazzunk. Először arról szavazzunk, hogy a
rendelet tervezetnek megfelelően küldjük el véleményezésre.
Aki ezzel ért egyet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő hat fő
képviselő. Négy igen szavazattal, két tartózkodással, ellenvélemény nélkül a
testület a következő határozatot hozta. úgy döntött , hogy a szombatot benne
hagyja a rendeletben.
32/2015./III.25./KT.sz. határozat
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az égetésre kijelölt napok között a
szomabati napot a rendeletben hagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Grúber Zoltán polgármester: Aki az előterjesztés szerinti
határozati
javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő hat fő
képviselő. Hat igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadta a
határozati javaslatot.
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33/2015/III.25./ KT.sz.határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. rendeletet alkot az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről,
a rendelet-tervezetben foglalt tartalommal.
2. megbízza a polgármestert, hogy az avar és kerti hulladék szabadban történő
égetéséről szóló rendelet-tervezetet az Észak-dunántúli Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Felügyelőség részére véleményezésre küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester

9. napirend:

Javaslat a Kecskédi Napközi Otthonos Óvoda felvételi
körzetének kijelölésére

Grúber Zoltán polgármester: Az előterjesztést minden képviselő megkapta.
Írásos anyaggal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Nincs. Aki egyetért az
előterjesztéssel, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő hat fő
képviselő. Hat igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
képviselő-testület a következő döntést hozta:
34/2015. (III.25.) KT. számú határozat
1.) Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (3) bekezdése alapján a
2015/2016.
nevelési
évtől
a
Kecskédi Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetét Kecskéd Község
közigazgatási területeként határozza meg.
2.) Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§. (2) bek.b)pontja és A nevelési
és oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012./VIII.31./ sz. EMMI
rendelet 20.§.(1) bekezdése alapján a Kecskédi Napközi Otthonos Óvoda
beiratozási idejét 2015.május 13-14-15-e 8-16 óra között határozza meg.
Határidő: a határozat kihirdetésére: azonnal
Felelős:
a határozat végrehajtásáért: Grúber Zoltán polgármester
Geracsek Alfrédné óvoda vezető
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10. napirend:

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
vonatkozó előterjesztés véleményezése

Grúber Zoltán polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés,
észrevétel? Aki egyetért az előterjesztéssel, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Szavazott a jelenlévő hat fő képviselő. Hat igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül a képviselő-testület a következő döntést hozta:
35/2015. (III.25.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülte A Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítására vonatkozó előterjesztést véleményezte és azt elfogadásra
alkalmasnak tartja.
Határidő: határozat kivonat megküldése 2015. április 15.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester

11. napirend:
1.

Egyebek

Civil szervezetek támogatása

Grúber Zoltán polgármester:Volt egy olyan képviselői indítvány, hogy a civil
szervezetek egyesületek támogatásáról történő döntés kerüljön vissza a
képviselő-testület hatáskörébe.
Ehhez módosítani kell az erre vonatkozó rendeletet. Ez még nem történt meg. Itt
vannak a kérelmek.
Kirschner Viola képviselő: Megszabhatnánk azt,hogy legalább 50 %-ot köteles
fejlesztésre hasznosítani.
Mégis csak maradjon polgármesteri hatáskörben.
2.

Autó –kisbusz használatra civil szervezeteknek levelet írni,
buszhasználatra adjanak adatot.

3.

Vértes-Út Kft. Összekötő út kátyúzásra, aszfaltozásra ajánlatot, ötletet
adjanak.
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4.

Első Kecskédi Anna Napi Fesztiválról tájékoztatás
Kirschner Viola képviselő: Nagyon lelkesek a fiatalok. Július 24-25re tervezik a rendezvényt. A környei sörfesztiválhoz hasonlóan
szeretnék megrendezni. Részletesen ki kellene dolgozniuk a
költségvetést.
Grúber Zoltán polgármester: A támogatási kérelemben megjelölt
200.000 ezer Ft támogatásnak elvileg nincs akadálya, ha látja a
Képviselő-testület a komolyágát.
Grúber,Kirschner, Szalados, Schmuck Zita leül megbeszélni a
részleteket.
Schmidt Ákos képviselő: az ilyen típusú rendezvényeket támogatni
kell.

5.

Önkormányzati bérlakás ( Óvoda u.4.) lakhatóvá tétele
Grúber Zoltán polgármester:
felmértük a költségeket. Szűkre
szabottan is 800 ezer - 1 millió Ft körül mozog.
Általános vélemény, ha lesz jelentkező bérlőjelölt akkor kell az
épületet lakhatóvá tenni.
Hirdetni a helyi újságba.

6.

Kecskéd Községi Sportkör kérelme térburkolatra.
Grúber Zoltán polgármester: ismertette a kérelmet (kérelem
csatolva)
Szavazott a jelenlévő hat fő képviselő. Hat igen szavazattal,
ellenvélemény és tartózkodás nélkül a képviselő-testület a következő
határozatot hozta:
36/2015. (III.25.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülte a Sportkör részére a
büfé melletti térkövezéshez a 30 m2 térburkolatot biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
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7.

Kecskéd Községi Sportkör kérelme fűnyíró vásárláshoz önrészre.
Grúber Zoltán polgármester: ismertette a kérelmet (kérelem
csatolva)
Szavazott a jelenlévő hat fő képviselő. Hat igen szavazattal,
ellenvélemény és tartózkodás nélkül a képviselő-testület a következő
határozatot hozta:
37/2015. (III.25.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sportkör részére
a TAO pályázaton nyert fűnyíró vásárláshoz az önrészt, 459.653,-Ftot a tartalék keret terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester

12. Interpelláció
 Schmidt Ákos képviselő: Vállalkozói klub kedden, mindenkit szeretettel
várunk.


Általános vélemény , hogy az Iskola melletti terület szalagos lezárása nem
jó megoldás. Balesetveszélyesebb mintha nem is volna ott semmi, ezért
el kell venni a terelő szalagokat , maradjon az eredeti állapot.

A polgármester az ülést 21 óra 25 perckor az ülést bezárta.
kmf.

Antalné Zabányi Júlia
jegyző

Grúber Zoltán
polgármester
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