Kecskéd Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
2852.Kecskéd, Vasút u. 105.
Jegyzőkönyv
Készült 2015. június 24-én 17 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
Nincs jelen:
Schmidt Ákos képviselő
Wicha János képviselő
Meghívottak:
Tóth Gábor rendőr alezredes
Kondor Balázs rendőr főtörzs,őrmester körzeti megbízott
Grúber Zoltán polgármester: Megnyitja az ülést, köszönti a megjelent
képviselő-testületi tagokat, Antalné Zabányi Júlia jegyzőt, Tóth Gábor rendőr
alezredes urat, az oroszlányi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi
Osztályvezetőjét, Kondor Balázs körzeti megbízottat, valamint Suhai Judit
igazgatási előadót, akit egyben felkért a jegyzőkönyv vezetésére.
Megállapítja, hogy a megjelent képviselők száma öt fő. A képviselő-testületi
ülés határozatképes.
A napirendi pontokkal, azok tárgyalási sorrendjével mindenki egyetért.
Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. Öt igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül a képviselő-testület a következő döntést hozta.
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79/2015. (VI.24.) 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:

Beszámoló Kecskéd község közbiztonsági helyzetéről

Grúber Zoltán polgármester: Írásos anyagot a képviselő-testület tagjai
előzetesen megkapták. Megkérdezem az előterjesztőket, kívánnak-e szóbeli
kiegészítést tenni?
Tóth Gábor rendőr alezredes: Kiegészítést nem kívánok tenni, de ha van
kérdés, szívesen válaszolok.
Grúber Zoltán polgármester: Van-e valakinek kérdése?
Wittmann Csaba alpolgármester: Most mindenkit a legutóbbi Sport utca
betörés foglalkoztat. Tavaly is volt több betörés a faluban . Jelenlegi bűnügyi
helyzet hogy áll?
Tóth Gábor Közrendvéd. Oszt.vez.: Vagyon elleni bűncselekmény négy volt.
Hirtelen ugrás volt a számában, az elkövetői kört sikerült felderíteni, jelenleg
jogerős büntetésüket töltik. Az idei évi esetekben jó nyomon vagyunk, a
térfigyelő kamerák felvételei nagy segítségünkre voltak. Az a kérésem, ha
bármiféle probléma van, a körzeti megbízotthoz Kondor Balázshoz forduljanak
bizalommal.
Kirschner Viola képviselő: A térfigyelő rendszer felvételeibe a KMB-és
bármikor belenézhet?
Tóth Gábor r. alezredes: Törvény szabályozza a rendszerhez való hozzáférést.
Megfelelő jogosultsággal megengedett, de leginkább technikai kérdés.
Csapucha Tamás képviselő: Az esetszámból nem derül ki, hogy mennyi a
felderített ügy? Ezt az adatot évek óta kérem, de még nem kaptam meg.
Tóth Gábor r.alez.: Felderítési mutató és az eredményességi mutató más.
Kapitánysági 46% . Országosan kiemelkedő eredményesség. Bűnügyi
eredményesség 20% és 40 % között mozog. Tolmácsolom kapitány úrnak a
kérést és küldeni fogjuk az adatokat.
Grúber Zoltán polgármester: Van-e még kérdés? Megnyugtató, hogy Kecskéd
nem fertőzött terület bűnügyileg. Tudom, hogy nagy erőfeszítéseket tettek a
Rendőrség munkatársai. Körzeti megbízott személyében változás történt. Arra
kaptunk ígéretet, hogy sok rendőri jelenlét lesz, ez megnyugtató, örülünk neki.
Örülök, hogy csak egy ittas vezetés miatt volt előállítás, gondolom, hogy a
büntetési tételek eléggé megnőttek és ez az oka a kevesebb esetszámnak.
Tóth Gábor r. alez.: Egy hét alatt négy ittas bűncselekmény történt az ellátási
területen, közülük egy hölgy volt. 2014-ben balesetek esetében 10%-os
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csökkenés volt. Ebben az évben volt már egy halálos baleset is, de a sérüléssel
járó balesetszám is 40%-os emelkedést mutat. Közlekedés ellenőrzésre sokkal
többet kell figyelnünk.
Kirschner Viola képviselő: Kecskéden az általános iskola melletti rész parkolás
szempontjából kritikus, főleg a gyerekek szempontjából. Lehet erre valami
kitalálni? Ez egy nagyon veszélyes pont.
Tóth Gábor r. alez.: Az iskolák, óvodák környékén a szülők nem tudnak
viselkedni. Se gyerekülés, se biztonsági öv. Ebből előbb utóbb lesz probléma.
Meg kell nézni az útszakaszt, lehet-e megállást szabályozni. Ki kell tenni egy
megállni tilos táblát, de a parkolást biztosítani kell.
Grúber Zoltán polgármester: Önkormányzati útról van szó, parkoló van.
Tóth Gábor r. alez.: Iskolakezdés idején biztosítani fogjuk az erősebb rendőri
jelenlétet.
Grúber Zoltán polgármester: Köszönöm szépen. Térfigyelő rendszer
beüzemelése után kihelyezésre kerülnek a táblák. Kondor Balázs körzeti
megbízottal meg vagyunk elégedve. Szoros napi kapcsolat van közöttünk.
Köszönöm a beszámolót, a rendőrség munkáját. Bízom abban, hogy jövőre még
szebb számokról tudunk beszélni. Aki elfogadja az előterjesztést, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. Öt igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül a képviselő-testület a következő döntést hozta.
80/2015. (VI.24.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Kecskéd Község
2014. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester

2. napirend:

Rendezési terv módosítására vonatkozó kérelem
tárgyalása

Grúber Zoltán polgármester: Az Egyebek napirendben tárgyaltuk volna a
Rendezési terv módosítására vonatkozó kérelmet, de a kérelmezők jelezték,
hogy szeretnének a napirend tárgyalásán jelen lenni. Köszöntöm a
napirendekhez megjelent állampolgárokat Zettisch Máriát és Hlotyákné Jakobi
Saroltát. A kérelmet eljuttattuk a képviselőknek. Kívánjátok-e kiegészíteni
szóban a kérelmeteket?
Jakobiné Hlotyák Sarolta kérelmező: Nem kívánjuk, leírtuk, hogy mit
szeretnénk.
Grúber Zoltán polgármester: Vitára bocsátom. Van-e kérdés, észrevétel,
javaslat?
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Kirschner Viola képviselő: Hol van ez a terület helyileg?
Grúber Zoltán polgármester: Sportpálya és a játszótér melletti terület 0169
hrsz-ú terület , ahol most a Lovas-pálya van. A templomig terjedő terület.
Kirschner Viola képviselő: Volt ez a kérelem már a képviselő-testület előtt?
Grúber Zoltán polgármester: Igen. Kétszer is tárgyalta a testület mind a két
beadványt. Elolvasnám a Regioplán levelét. ( felolvassa)
Tó feletti területet nem javasolja, szakmailag lehetetlennek tartja. A másik
kérdés a Lovas-pálya területe.
Jakobiné Hlotyák Sarolta: 2008-ban kaptuk ezt a levelet, szintén a
Regioplántól. Én is felolvasnám.
Grúber Zoltán polgármester: Most is azt írta, hogy szakmailag elfogadható.
Harmadszor van előttünk ugyanaz a kérés, teljesen érthető a részetekről, hogy
megpróbáljátok ezt elérni. Kétszer már nem fogadta el a képviselő-testület meg
volt ennek az oka. Így is van egy csomó közművesített terület, ami építési
telekként értékesíthető. Közösségi térnek szeretett volna ott a testület megtartani
területet.
Jakobiné Hlotyák Sarolta: Az önkormányzat szeretne ott közösségi teret
kialakítani?
Grúber Zoltán polgármester: Ha lenne erre az önkormányzatnak pénze már
megvettük volna, A lehetőségét szeretnénk ennek megtartani. De az is érthető,
hogy ti szeretnétek értékesíteni. Az emberi oldalát megértem, hogy szeretnétek
pénzhez jutni ebből.
Zettisch Mária: Elfogadhatatlan, hogy a mi területünk külterületként van, akkor
amikor más a faluban ki tud alakítani építési telket.
Grúber Zoltán polgármester: Bevonhatjuk belterületbe, de attól az még nem
lesz lakóövezet.
Zettisch Mária: 2008-ban azt írta a Regioplán , hogy lehet itt lakóépületeket
kialakítani.
Grúber Zoltán polgármester: Rengeteg építési telek van a faluban a Kertalja
utcában, a Sport utcában. Nem tudják eladni a telkeket, telekadót fizetni kell, ha
kialakítotok ott öt telket a faluszélén, és abból csak egyet vesznek meg középen
a többivel mi lesz? A közműveket odavinni, aszfaltozott utat építeni az
önkormányzat dolga lesz.
Wittmann Csaba alpolgármester : Ez a terület szorosan kapcsolódik az
iskolához, a sporttelephez, lehet, hogy jön egy befektető, aki építene oda valamit
ami a közösség érdekeit szolgálja.
Jakobiné Hlotyák Sarolta: De az ott magánterület, nem lehet ötven évig
közösségi célra jószívűségből oda adni használatra a közösségnek.
Grúber Zoltán polgármester: Szeretnénk megvásárolni a falunak, de nincs rá
pénzünk. Szeretnénk a lehetőségét megtartani. Kétféle lehetőség van, elfogadjuk
a kéréseteket, és lehetővé tesszük a beépítését. A másik, hogy lehetőséget adunk
közösségi használatra.
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Csapucha Tamás képviselő Igazatok van abban, hogy magánterület. Mérjük
fel, hogy mennyit kérnek a jelenlegi tulajdonosok ezért a területért, ha eladnák.
Fejlesztési szempontból az eddigi leghasznosabb terület.
Grúber Zoltán polgármester: Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat?
Nincs. Lezárom a vitát.
Lakóövezet kialakítása az iskola mögötti 0169 hrsz-ú területen a kérdés.
Támogatja-e a képviselő-testület a kérelmet?
Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő öt fő
képviselő. 0 igen szavazattal, öt nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem
támogatja a képviselő-testület lakóövezet kialakítását.
81/2015. (VI.24.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem támogatja Zettisch
Mária, Hlotyákné Jakobi Sarolta és társaik arra vonatkozó kérelmét, hogy a
0169 hrsz-ú területen lakóövezet legyen kialakítva.
Határidő: azonnal
Grúber Zoltán polgármester
Grúber Zoltán polgármester: Tulajdonosi kör nevében- hat tulajdonos van,adjatok egy árajánlatot az önkormányzatnak.
3. 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 a főbb
eseményekről
Utolsó képviselő-testületi ülés 2015. május 26.-án volt.
Május 27.-én Útbejárást tartottunk a Bricoll Kft. részéről Sáfrán József műszaki
ellenőrrel és a többi ajánlattevővel együtt. Wittmann Csaba besoroltatta a
tervezett költségbecsléseket.
Május 29.-én A Francia adományt átadtuk az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek.
Kb. 500.000,-ft értékben kaptak felszereléseket.
Aznap délután óvodai ballagás volt.
Május 30-án KEM Horgászegyesület Megyei Tisztségviselői versenyen díjakat
adtam át.
Május 30-án Hősök Napja ünnepséget tartottunk településünkön.
Június 06. 25 éves a Nemzetiségi Dalárda, ennek elismeréseként Elismerő
Oklevelet adott át Wittmann Csaba alpolgármester.
08. Általános Iskolában Pedagógus Napot tartottak.
A szülői szervezet új elnökével Kaszányiné Ruppert Tímeával vettünk részt az
ünnepségen
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12. Általános Iskolában Ballagás volt.
16. Művelődési Házban bejárást tartottunk, felmértük, hogy a pályázatba milyen
felújításokat, fejlesztéseket tudunk bevonni.
18.Általános Iskolában tanévzáró ünnepély volt. Átadtam az önkormányzat által
alapított „Jó tanuló, jó Sportoló Díj”-akat az iskola által javasolt tanulóknak
plusz a különdíjat Jánik Viktor cselgáncsozónknak.
20. Kecskédi Sportkör évzáró plusz éremátadás volt, amin részt vett Khéner
László megyei elnök. Elismerő oklevelet a képviselő-testület nevében átadtam
és gratuláltam a sikerhez, a megyei első helyhez.
Van-e kérdése vagy észrevétele valakinek a beszámolóval kapcsolatban?
Csapucha Tamás képviselő: Tó utca árajánlatára a Sáfrán úr ne telefonon
kérjen árajánlatot, ha fizetünk érte, legyen összehasonlítható, adják meg írásban.
A másik a Tó utcában a négy szegélykő még mindig lifeg, nincs a helyére téve.
A kivitelezőnek garanciában meg kell csinálnia.
Tűzoltóság adományáról a helyi újságba írni kéne.
Grúber Zoltán polgármester: Aki elfogadja a beszámolót, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. 5 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül elfogadta a képviselő-testület a beszámolót.
82/2015. (VI.24.) 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.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester

4. napirend:

Tájékoztató a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás
szociális alapszolgáltatás ellátásáról

Grúber Zoltán
polgármester: Írásban megkapták az előterjesztést a
képviselők, van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? Nincs kérdés.
Aki elfogadja a beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. 5 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül elfogadta a képviselő-testület a beszámolót.
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83/2015. (VI.24.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális étkeztetés és
házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás ellátásáról szóló tájékoztatót
elfogadta
Határidő: azonnal
Grúber Zoltán polgármester
5. napirend:

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének
módosítása

Grúber Zoltán polgármester: Előzetesen írásban a képviselő-testület megkapta
az előterjesztést. Van-e kérdés? Nincs. Aki elfogadja a rendelet módosítást,
kézfelemeléssel jelezze. 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül
Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2/2015 /II.12./
sz. Költségvetési rendeletet módosító 6/2015 /VI.24./ számú rendeletet.
6. napirend:

Közterület használatáról szóló rendelet elfogadása

Grúber Zoltán polgármester: Megadom a szót Antalné Zabányi Júlia jegyző
asszonynak.
Antalné Zabányi Júlia jegyző: Kiküldtem a rendelet-tervezetet mindenkinek,
van-e valakinek más javaslata?
Grúber Zoltán polgármester: Aki elfogadja a rendeletet, kézfelemeléssel
jelezze. 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül a képviselőtestület elfogadta
A közterület használat szabályairól és díjáról szóló 7/2015. (VI. 24.) sz.
önkormányzati rendeletet.
7. napirend:

Egyebek

 Rendezési tervvel kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályai
Grúber Zoltán polgármester: A településfejlesztési koncepcióról szóló
314/2012.(XI.8.) Kormány rendelet
29.§-a alapján a rendezési tervvel
kapcsolatban biztosítani kell a teljes körű nyilvánosságot dönteni kell a
partnerségi egyeztetés szabályairól. A partnerségi szabályzatot előzetesen
mindenki megkapta.
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Van-e kérdés? Nincs. Aki elfogadja az előterjesztést, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. 5 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül elfogadta a képviselő-testület a határozati javaslatot.
84/2015. (VI.24.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Kecskéd község
településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés
szabályai” –t elfogadja.
Határidő: azonnal
Grúber Zoltán polgármester
 Általános iskolások iskola kezdési támogatás felosztása
Kirschner Viola képviselő: Nem bontanám le, hogy mennyi a
tankönyvcsomag, ne százalékosan adjuk. Gyerekenként határozzunk meg egy
összeget. A más településről ide járó gyerekeknek nem javasol támogatást.
Grúber Zoltán polgármester: Én nem javaslom, hogy különbséget tegyünk.
Csapucha Tamás képviselő: Azt gondolom, hogy az állami támogatáshoz
kellenek a bejárós gyerekek, én a C verziót támogatom.
Wittmann Csaba alpolgármester: Támogatom a Viola javaslatát. Csak a
kecskédieknek adjunk.
Csapucha Tamás képviselő: Csábítottuk a gyereket ide, mert fontos volt a
létszám. Ne tegyünk különbséget.
Kirschner Viola képviselő: Sok olyan dolog van, amikor ide jár a gyerek
pluszban kap, úszás, néptánc, labdarúgás, stb.
Grúber Zoltán polgármester : Az előterjesztés szerint három verzió van.
Szavazzunk
A verzió: 0 igen, 5 nem,
B verzió : 2 igen, három tart, 0 nem,
C verzió: 3 igen, 2 nem,
Tehát a „C” verzió szerint minden általános iskolás gyerek kapjon
iskolakezdési támogatást aki Kecskédi iskolába jár, az is aki bejáró .
Javasolom ezt módosítani azzal, hogy minden Kecskéden élő általános iskolás
korú gyerek plusz a bejárósok kapjanak 2.600,-Ft iskolakezdési támogatást.
Kérem szavazzunk:
Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. 3 igen 2 nem
szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a képviselő-testület a határozati
javaslatot.
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85/2015. (VI.24.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. minden Kecskéden élő általános iskolás gyermek, valamint a kecskédi
általános iskolába más településről bejáró gyermek 2.600,-ft /fő
iskolakezdési támogatást kap.
2. Az előirányzatot az önkormányzat 2015. évi költségvetése tartalmazza.
3. Miután a gyermekek pontos létszáma csak a szeptemberi tanév kezdéskor
lesz ismert az előirányzat a tartalék keret terhére emelhető meg a
szükséges mértékben.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Kirschner Viola képviselő: a határozat hozatal után javasolta, hogy 2.500,-ft
legyen gyerekenként az összeg. Javasolta továbbá, hogy a helyi újságba tegyük
be a döntést.
 Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatás kérés Burschen
Kapelle zenekar részére
Grúber Zoltán polgármester : Javasolom az 50 ezer forint támogatást. Aki
elfogadja kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. Öt igen
szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
86/2015. (VI.24.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 50.000,-Ft azaz ötvenezer
Ft támogatást ad a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére. Az összeggel
hozzájárul a Burschen Kapelle zenekar zenei táboroztatásának költségeihez a
önkormányzat 2015. évi költségvetésének tartalék kerete terhére
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
 Schmetterling Alapítvány székhely használathoz hozzájárulás
Grúber Zoltán polgármester: Tehetséges kecskédi általános iskolás gyerekek
támogatására néhány magánszemély létrehozta a Schmetterling Alapítványt.
Azzal a kéréssel kerestek meg, hogy szeretnék ha az alapítvány székhelye az
Önkormányzati tulajdonú Vasút u. 105. sz. alatti ingatlan legyen.
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Kirschner Viola képviselő: Legyen inkább az iskola a székhelye az
Alapítványnak.
Csapucha Tamás képviselő: Magánemberek alapították, nagyon szép
kezdeményezés. Az iskolába legyen bejegyezve, azt jobban tudnám támogatni.
Grúber Zoltán polgármester: Legyen inkább a Polgármesteri Hivatalban a
Vasút u. 105.sz. alatt a székhelye. Aki elfogadja kézfelemeléssel jelezze.
Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. Öt igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
87/2015. (VI.24.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
hozzájárul ahhoz, hogy a Schmetterling Alapítvány az Önkormányzat tulajdonát
képező 2852 Kecskéd, Vasút u. 105.sz. alatti ingatlant visszavonásig
székhelyként használhassa.
Határidő: azonnal
Felelős:Grúber Zoltán polgármester
 Sportpálya bérleti díj meghatározása
Grúber Zoltán polgármester: Az Önkormányzat és a Sportkör megállapodást
2014-ben a sportpálya határozatlan idejű használatáról, bérleti díj ellenében. A
bérleti díjról évente dönt a testület. Azt javaslom, hogy a képviselő-testület a
tavalyi bérleti díjat -768 ezer forint/ év- határozza meg erre az évre is. Aki
elfogadja kézfelemeléssel jelezze.
Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. Öt igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
88/2015. (VI.24.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Sportlétesítmény
használatát 768.000,-Ft/év bérleti díj ellenében biztosítja a Kecskédi Községi
Sportkör részére.
Határidő: azonnal
Felelős:Grúber Zoltán polgármester
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 Művelődési Ház pályázati önrész meghatározása
Grúber Zoltán polgármester: A 2015. évi központi költségvetésről szóló
törvény alapján a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen lehet
pályázatot benyújtani. A támogatás minimális mértéke 100.000,-ft, a maximális
mérték a vállalt önrész kilencszerese. Javasolom, hogy a Művelődési ház belső
felújítását célozzuk meg. Először a földszintet tegyük rendbe, villamoshálózat,
vizesblokk, festés, mázolás, belső nyílászárók cseréje.
Pályázati önrészt vállalja az önkormányzat. Elkészíttettük a költségvetést. A
beruházás teljes költsége 25.794.000,-ft. Ehhez 2.579.000,-Ft önrészt biztosítja.
Aki elfogadja kézfelemeléssel jelezze.
Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. Öt igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
89/2015./VI. 24./KT.sz. határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a „
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” c. pályázat keretében pályázatot
nyújt be.
1. A beruházás összes költsége: 25.794.000,-Ft
2. Az igényelt támogatás:
23.215.000,-Ft
3. A vállalt önrész:
2.579.000,-Ft amelyet a képviselő-testület
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének tartalék kerete terhére
biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
 Tájékoztatás képviselői összeférhetetlenségről
(NAV levél csatolva)
Grúber Zoltán polgármester: A NAV arról tájékoztatta az Önkormányzatot,
hogy Kirschner Viola a köztartozásmentes adózói adatbázisból törlésre került.
Az önkormányzati törvény alapján az állami adóhatóság erről értesítette a
Kormányhivatalt és az önkormányzatot. Felhívja a képviselő asszony figyelmét,
hogy az önkormányzati törvény 37 §-a alapján az önkormányzati képviselő az
ok felmerülésétől számított 30 napon belül köteles az összeférhetetlenségi okot
megszüntetni. Kéri, hogy az összeférhetetlenség megszűnéséről a következő
rendes ülésen nyilatkozzon.
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 Térfigyelő rendszer rádió karbantartási díj
Grúber Zoltán polgármester:
a rádió karbantartás díja kimaradt a
szerződésből.
Csapucha Tamás képviselő: Karbantartást vállalta a szerződésében. Nem
támogatom, kérjünk árajánlatokat másoktól. Azt mondta, nincs karbantartási díj.
Ehhez tartsuk magunkat.
Grúber Zoltán polgármester:
Megtehetjük, hogy megversenyeztetjük a
karbantartást.
Wittmann Csaba képviselő: most nincs itt a Műszaki biz. elnöke, várjuk meg
ezzel a témával és később d öntsünk.
 Öreg iskola kapu és hátsó kerítés építés
Grúber Zoltán polgármester: Kérek két új árajánlatot a kapura.
Csapucha Tamás képviselő: Huszonnégy millió forintot nyertünk rá 100%-os
támogatással, megmenekült a falu egyik legrégebbi épülete, az önkormányzat
áldozzon arra, hogy a kapu is jó állapotú legyen.
Grúber Zoltán polgármester.: Helyezzünk el olyan kaput, amilyen az Ifjúsági
Szálláshelyen van . Kerítéshez az anyagot az önkormányzat megveszi, és a
közmunkások elkészítik a hátsó kerítést. Aki elfogadja a javaslatot,
kézfelemeléssel jelezze.
Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. Öt igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
90/2015. (VI.24.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött,
1. az „öreg iskolánál olyan kapu lesz elhelyezve, mint amilyen az ifjúsági
szálláshelynél van
2. a hátsó kerítéshez az anyagot (oszlop, háló, stb) az önkormányzat
megvásárolja és a közmunkásokkal megépítteti.
Határidő: azonnal
Grúber Zoltán polgármester
 Grúber Zoltán polgármester: A polgármester és az alpolgármester is
szabadságon lesz, egyszerre. Pénzügyi Bizottság elnöke látja el ezeket a
teendőket ez idő alatt. Július 01-től július 12-ig.
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 Horgászegyesületnek Emléklap a 20 éves Jubileumra.
Grúber Zoltán polgármester:
Javasolja, hogy a Horgászegyesületnek
megalakulásuk 20 éves jubileumára emléklapot adjon át az Önkormányzat. Aki
elfogadja a javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő öt fő
képviselő. Öt igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi
döntést hozta:
91/2015. (VI.24.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Horgászegyesületnek megalakulásuk 20. évfordulója alkalmából emléklapot
adnak át a jubileumi rendezvényen.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
 Lovas Nappal kapcsolatos kérelem
Wittmann Csaba alpolgármester: Kérem a Képviselő-testületet, hogy
Kétszázötvenezer forint támogatást szavazzon meg a vendéglátásra, külön díjra,
tárgyjutalomra. Lovas Nappal kapcsolatban kit hívjunk meg?
Szomszédos
települések
polgármestereit,
országgyűlési
képviselőt,
Kormánymegbízottat ,Megyei Közgyűlés elnökét. Ezen kívül még kit?
Grúber Zoltán polgármester:Egyetért a javasolt meghívottakkal.
Aki
elfogadja a rendezvény támogatását 250 ezer forinttal kézfelemeléssel jelezze.
Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. Négy igen szavazattal, ellenvélemény
nélkül, és egy tartózkodással az alábbi döntést hozta:
92/2015. (VI.24.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
megrendezését 250.000,-ft-tal támogatja a tartalék keret terhére.

Lovas

nap

Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
 Közösségi színtér kijelölése
Grúber Zoltán polgármester:
A közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás (Művelődési Ház földszint belső felújítása) tárgyában benyújtott
pályázatunkat ki kell egészíteni a közösségi színteret kijelölő határozattal, mivel
a közművelődési rendeletünk nem tartalmazza a közösségi színtér címét.
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Közösségi színtérnek a Kecskéd, Fő u.1.sz. alatti Művelődési Házat javasolom
Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. Öt igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
93/2015. (VI.24.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
közösségi színtérnek a Kecskéd, Fő u.1.sz. alatti Művelődési Házat jelöli ki
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
8. napirend:

Interpellációk

1. Csapucha Tamás képviselő: A Vasút utcai buszmegálló kialakítására
határozzunk meg egy határidőt. Már június van és nem történt semmi.
Kirschner Viola képviselő: 2015. szeptember 01. legyen.
Grúber Zoltán polgármester: Aki elfogadja kézfelemeléssel jelezze.
Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. Öt igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
94/2015. (VI.24.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy a Vasút utcai buszmegálló kialakítására az intézkedést 2015.szeptember 1ig tegye meg.
Határidő: 2015.szeptember 1.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
2. Kirschner Viola képviselő: Házak eladásába nem tudunk beleszólni.
De nagy gaz van a házak előtt. Ezzel valamit kezdenünk kell.
Közlekedési táblát tegyünk ki az iskola mellé. Megállni tilos táblát.
Magyar Közútkezelővel fel kell venni a kapcsolatot.
A polgármester a nyilvános ülést 20 óra 30 perckor bezárta és zárt ülést rendelt
el.
Kmf.
Antalné Zabányi Júlia
jegyző

Grúber Zoltán
polgármester
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