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Kecskéd Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
2852. Kecskéd, Vasút u. 105.
Jegyzőkönyv
a Képviselő-testület
2014. december 1-én 18 órától megtartott
közmeghallgatásáról
Helye: Művelődési Ház
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint
Grúber Zoltán polgármester
Wittmann Csaba alpolgármester
Csapucha Tamás képviselő
Kaszányiné Ruppert Tímea képviselő
Kirschner Viola képviselő
Schmidt Ákos képviselő
Wicha János képviselő
Meghívottak:
A településlakossága, jelen van 35 fő
Grúber Zoltán polgármester megnyitja a közmeghallgatást. Köszönti a település megjelent
lakosait,valamint a megjelent képviselő-testületi tagokat. Jegyzőkönyv vezetésére felkéri
Antalné Zabányi Júlia jegyző asszonyt.
Megállapítja, hogy a megválasztott hét fő települési képviselőből megjelent tagok létszáma
hét fő, a testület határozatképes.
Napirend a meghívó szerint:
1. Kecskéd község képviselő-testületének fejlesztési elképzelései, a község következő
gazdasági programjának alapjai.
Ea: Grúber Zoltán polgármester
2. Együttműködés a helyi vállalkozásokkal.
Ea: Schmidt Ákos képviselő
Wicha János képviselő
3. Új kommunikációs csatornák.
Ea: Kirschner Viola képviselő
4. Egyebek
Ea: Grúber Zoltán polgármester
1.napirend: Kecskéd község képviselő-testületének fejlesztési elképzelései, a község
következő gazdasági programjának alapjai.
Grúber Zoltán polgármester:
alapjait. Előterjesztés csatolva.

ismertette a fejlesztési elképzeléseket, a gazdasági program
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Fazekas Gyula helyi lakos: a paplak melletti gyalogos út kialakítását szorgalmazni kell, az
érintett terület minél előbb kerüljön önkormányzati tulajdonba.
Grúber Zoltán polgármester:
már évek óta meg akarta szerezni az önkormányzat az
érintett területet. Most értünk el oda, hogy az önkormányzat megegyezett az egyházközséggel.
Ezt jelentősen elősegítette, hogy az Alapítvány pályázattal felújította a parókiát, a Kálvária
szoborcsoportot. Ezzel jelentősen gyarapodott az egyház vagyona. Az egyházközség ezért 4
méter széles területet ingyen átad az önkormányzatnak. Erre előzetes szerződést kötünk. A
földmérői munkával a FŐTEKISZ Kft-t bíztuk meg. Első körben pormentesített gyalogutat
szeretnénk kialakítani.
A témával kapcsolatban több kérdés, felvetés nem volt.

2. napirend:

Együttműködés a helyi vállalkozásokkal.

Grúber Zoltán polgármester: a napirenddel kapcsolatban felkérem Schmidt Ákos és
Wicha János képviselőket, hogy tartsák meg tájékoztatójukat.
Schmidt Ákos képviselő: A képviselő úr röviden bemutatkozott. Mint új képviselők az első
két hónapban ismerkedtünk az önkormányzat költségvetésével. Megpróbáltuk átlátni.
Látszik, hogy a központi bevételek csökkennek, nem fedezik az önkormányzat kiadásait. Ezt a
hiányt az önkormányzatnak kell saját bevételeivel kompenzálni. A legjelentősebb helyi
bevétel az iparűzési adóból származik.
200 vállalkozás működik, magánszemélyek és gazdasági társaságok. Az önkormányzat biztos
működésének egyik alapja az iparűzési adóból származó bevétel. Fontosnak tartja , hogy a
vállalkozókkal jó kapcsolat épüljön ki.
Wicha János képviselő: rövid bemutatkozás után a képviselő úr elmondta, hogy szeretnének
egy úgynevezett helyi vállalkozói klubot létrehozni. Ezáltal egymást tudnák segíteni a
vállalkozások a tapasztalatok cseréjével. Céljuk, hogy ebből az önkormányzat is profitáljon,
több legyen a bevétele annak ellenére, hogy nem emelték az iparűzési adó mértékét.
Negyedévente tervezik a vállalkozói klub összejövetelét.
Grúber Zoltán polgármester: Tehát cél a források megtalálása a bevételek növelésére.
Bíztat mindenkit, hogy jöjjön el ebbe a klubba, komoly értéket képvisel.

3.napirend: Új kommunikációs csatornák.
Grúber Zoltán polgármester: felkérem Kirschner Viola képviselő asszonyt, tartsa meg
tájékoztatóját.
Kirschner Viola képviselő: a lakosságot szeretnénk minél szélesebb körben tájékoztatni
működésünkről. Szeretnénk, hogy ne „szájhagyomány” útján jusson el az információ. Minden
ülésről írnak rövid tájékoztatót. Létrehozták a „ kepviselok@kecsked.hu” levelező felületet,
ide várnak a képviselők észrevételeket, javaslatokat, véleményeket. Működőképesebb
honlapot szeretnének. Szeretnének továbbá személyesebb kapcsolatot kialakítani a falu
lakosságával.
Terveznek egy felmérést a falu életéről kérdőíven keresztül ezáltal a közösséget akarják
fejleszteni minden téren. Sport, kultúra stb.

3

Wicha János képviselő:
tartalommal kell feltölteni a honlapot. Kéri, hogy küldjenek
cikkeket, fotókat amit fel lehet tenni, itt elsősorban az intézményekre, civil szervezetekre
gondol. Látszódjék, hogy van élet a faluban. Ez mind rajtunk múlik.
Grúber Zoltán polgármester:
Bíztat
mindenkit,
hogy
írjanak
a
„kepviselok@kecsked.hu” címre.

4. Egyebek
Grúber Zoltán polgármester: fontos és mindenkit érintő, érdeklő probléma a kamera
rendszer kiépítése. Ezáltal növekszik a lakosság biztonság érzete. Ennek érdekében már a az
előző képviselő-testület is tett intézkedéseket. Pályázatunk a BM. által meghirdetett
térfigyelő rendszer kiépítése pályázatra, amin sajnos nem nyert az önkormányzat. Ezután
döntött úgy a korábbi képviselő-testület, hogy saját forrásból építi ki a rendszert. Ehhez több
helyről kértünk árajánlatot, felvettük a kapcsolatot az oroszlányi rendőrkapitánysággal, hogy
szakmai téren működjenek közre. A térfigyelő rendszer kiépítését támogatja az Alapítvány is.
Megadom a szót Csapucha Tamás képviselőnek, az Alapítvány elnökének, hogy adjon
tájékoztatást a kamera rendszer kiépítésével kapcsolatban eddigi tevékenységükről.
Csapucha Tamás képviselő:
Az alapítvány létrehozott egy 300 ezer forintos alapot a
kamera rendszer kiépítésére, ehhez hozzáteszik a múlt évi 1 %-ból származó befizetéseket fo.
Megkérte a képviselőtársait, hogy az október-december havi képviselői keretükkel
támogassák az alapot. Ez képviselőnként 125 ezer forintot, illetve az alpolgármester úr
részéről 222 ezer forintot jelent. Minden eddigi támogatást, befizetést összeszámolva 1.770
ezer Ft-ra számítanak. Bízik benne, hogy felhívásukra a lakosság is támogatja anyagilag a
térfigyelő rendszer kialakítását.
Grúber Zoltán polgármester: köszöni a tájékoztatást. Kér mindenkit, hogy lehetőségeihez
mérten támogassa ezt a célt.
Grósz Krisztián kecskédi lakos: milyen tervezési fázisban a kamerarendszer, hol tervezik
elhelyezni a kamerákat.
Grúber Zoltán polgármester: több tervet is kértünk már, ezek értékeléséhez szakemberek
segítségét vesszük igénybe, várjuk a véleményüket. 4 oldalról tervezzük a kamerák
felszerelését, Oroszlány, Környe, a Sport pálya és a vasút állomás felöl. Ha Grósz Krisztián
tud segíteni, szívesen vesszük.
Varga Lászlóné kecskédi lakos: A Kossuth utcánál nehéz a kijárás. Nem látható be az
útkereszteződés.
Grúber Zoltán polgármester: keresünk rá megoldást, lehet, hogy egy tükör elhelyezése
megoldás lesz.
Nemes Istvánné kecskédi lakos : a gallyazást tavasszal vagy ősszel kellene csinálni, mert a
nyári időszakban a termést tönkre teszik.
Grúber Zoltán polgármester: A gallyazást az Eon végzi, nem mi rendeljük meg. Odáig már
eljutottunk, hogy szedjék össze a levágott gallyakat. Ha a tulajdonos időben rendbe teszi a
fákat akkor nincs ilyen probléma.
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Szalados Szabolcs kecskédi lakos: az összekötő út nagyon rossz állapotban van. A
művelődési háznál a félkörívben ültetett zöld növényzet miatt rossz az út szakasz
beláthatósága.
Varsányi János kecskédi lakos: a Malom utcából is nehezen lehet kikanyarodni, a híd
korlátja miatt nem látható be az út. Az összekötő út állapota tarthatatlan. A Tó utcában esős
időben n em lehet gyalogosan közlekedni.
Grúber Zoltán polgármester: sajnos önerőből nem tudjuk útjainkat felújítani, de a pályázati
lehetőségeket figyeljük. A Műv. Háznál igyekszünk a növényzetet karbantartani, nem is a
nagyobb probléma, hanem a trafó ,de azt áthelyeztetni nem tudjuk. A Malom utcánál is
közlekedési tükörrel oldjuk meg a helyzetet.

További kérdés, észrevétel, javaslat nem volt.
A polgármester úr 19,30 órakor a közmeghallgatást bezárta.

kmf.

…………………………………………
Antalné Zabányi Júlia
jegyző

……………………………….
Grúber Zoltán
polgármester
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Kecskéd község képviselő-testületének fejlesztési elképzelései, a
község következő gazdasági programjának alapjai

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116 §-a alapján
a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben
rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.
A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt
meghaladó időszakra szól.
A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és
feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi
társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat
által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.
A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó
fejlesztési elképzeléseket.
A gazdasági program tartalmazza különösen:











a fejlesztési elképzeléseket,
a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését
a településfejlesztési politika célkitűzéseit,
az adópolitika célkitűzéseit,
az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat,
a településüzemeltetési politika célkitűzéseit,
a szociálpolitika, családok támogatása, egészségügy kérdéseit,
a kultúra, művészetek, sport, civil kapcsolatok, egyházak, kisebbségek kérdéseit,
a közbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket,
a környezetvédelem körét.

A gazdasági program a választási ciklusra szól, de olyan stratégiai jellegű célokat is tartalmaz,
amelyek hosszabb távon megszabják az önkormányzati döntések irányát, és összehangoltabbá teszik
azokat.
A Gazdasági program célja, hogy Kecskéd fejlődése fenntartható, életének komfortja biztosítható és
javítható legyen.

A gazdasági program összeállítása során az alábbi szempontok kerülnek figyelembevételre:





a Képviselő-testület és a polgármester elképzelései,
az Önkormányzat működtetésében résztvevő intézmények vezetőinek javaslatai, elvárásai,
elképzelései,
az Önkormányzat lakossága, önszerveződő közössége által megfogalmazott elképzelések,
igények,
az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete.
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A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a Képviselő-testületnek két irányba
is koncentrálnia kell:



egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, másrészről
a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére.

A célkitűzések megvalósításakor a Képviselő-testületnek ügyelnie kell arra, hogy az egyes
elképzelések úgy valósuljanak meg, hogy azok a legfőbb célként meghatározottakat segítsék,
járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához.
A tervezett célok, elképzelések megvalósításához a Képviselő-testületnek biztosítani kell a szükséges
anyagi eszközöket, valamint vagyont.
Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos, évről évre
keletkező források (állami támogatások), hanem szükség van



a pályázati lehetőségek felkutatására, illetve
az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, illetve a
meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására.

A Gazdasági Program a működésre és a fejlesztésre fordítható források arányának kiegyensúlyozott,
fejlesztés-orientált alakítására törekszik. Előnyben részesíti azokat a programokat, amelyek a
település fenntartható fejlődését segítik elő.
A település fenntartható fejlődése, jövedelemtermelő kapacitása szempontjából meghatározó
jelentősége van népességmegtartó képességének.
Gazdasági Program elsődlegesnek tekinti a kötelező önkormányzati feladatok teljesítését.

A kormány önkormányzatokat érintő gazdaságpolitikai célkitűzései

A Kormány célja az önkormányzati finanszírozás stabilizálása.
A kormányzati adósságrendezésnek köszönhetően összesen több mint 2000 település 1300 milliárd
forintos tehertől szabadult meg. A helyi önkormányzatok 2015-ben várhatóan több
mint 2500 milliárd forinttal gazdálkodhatnak, melyhez a központi költségvetés 690,5 milliárd forintot
biztosít. Kecskéd község 44 millió Ft-ot vár.
A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2015. évben is – a korábbi években kialakított – az
önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. A struktúra
megszilárdítása mellett, a részletek indokoltpontosítása az idei évben is folytatódik, továbbá a 2015.
év fő feladata a helyi önkormányzatok számára a működési hiány nélküli gazdálkodás fiskális
feltételeinek erősítése, a kistelepülések további felzárkózásának, az esélyegyenlőség
megteremtésének elősegítése, valamint az önkormányzatok által nyújtott közfeladatok és
közszolgáltatások színvonalának emelése a költségvetés lehetőségeihez mérten.
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A fenti célok elérése mellett kiemelt szerepet kap a gyermekek jövőbeli köznevelési majd
foglalkoztatási lehetőségeinek szilárd alapokra helyezése, az eltérő élethelyzetből, környezetből
származó gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése.
Mindezek alapján 2015-től érdemben több forrás jut a gyermekek ellátásának intézményeire: emelt
összegű támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító
eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos
működtetéséhez, jelentős többlet jut a gyermekétkeztetési feladatokra és a gyermekek átmeneti
ellátását biztosító intézmények fenntartására, illetve tovább javul a bölcsődék finanszírozása. A
rászorulók támogatásáról szóló döntések közelebb kerülnek az érintettekhez. A segélyezésről az
eddigiekhez képest sokkal nagyobb mértékben helyben, a
településeken születhet döntés. A helyi ismeretek kiaknázása, a költségvetési felelősség és a
közpénzek védelme érdekében a rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási támogatás, az
adósságkezelési támogatás jelenlegi formájában nem működik tovább, ezek a jövőben az
önkormányzati segélyezésbe épülnek bele.
Az önkormányzatok saját hatáskörben dönthetnek és ez a jelenleginél sokkal nagyobb mértékben az
ő költségvetési felelősségük lesz. Ennek érdekében nő az önkormányzatok költségvetési mozgástere
is, a helyi bevételeiket terheli.

Az alacsony helyi adóbevétellel rendelkező települések ilyen módon meghatározott százalékú
kiegészítő forrásban részesülnek az alapfeladataik ellátása érdekében; a jelentős iparűzési adóval
rendelkező településeket ugyanakkor továbbra is sávosan növekvő mértékben, az
eddigiekhez képest is erőteljesebben terheli a beszámítás.

Kecskéd gazdasági helyzete és a várható változások
Pénzügyi helyzet

Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt négy évben az alábbiak jellemezték:





az Önkormányzatnak a fizetőképessége fenntartásához külön állami
támogatást nem kellett igénybe vennie;
működési hitel felvételére nem került sor,
fejlesztési hitel felvételére sor került,
a pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás biztosítva volt.

A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák

Kiadások
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A költségvetési kiadások közül a következő években várható, hogy



a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát és arányát növeli
a kötelező munkabéremelés (minimálbéremelés, kötelező átsorolások stb.),
a dologi jellegű kiadások nagyságát és arányát növeli az infláció, csökkentheti a
takarékosabb, gazdaságosabb, megfontoltabb gazdálkodás.

Bevételek
A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakul:
A költségvetési bevételek közül



az önkormányzat működési bevétele mérséklődött,
ugyancsak csökkentek az önkormányzatok költségvetési támogatása jogcímen kapott
összegek.
A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy a költségvetési támogatások
reálértéke csökken, és egyre több saját bevétel megszerzésére kényszerítik az önkormányzatokat,
illetve pályázati források bevonására erőteljesen szükség lesz.

Az Önkormányzat a meghatározott célkitűzések megvalósításához szükséges anyagi források
biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti:











Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni.
Törekedni kell olyan helyi adó rendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika
elvárásainak, és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrás növelésének.
A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az
elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta
előnyöket (azaz a feladatokat igyekszik olyan formában, illetve feltételekkel megteremteni,
hogy a legkedvezőbb összegű támogatást kapja).
Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és
lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az
egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, .
A Képviselő-testület rendszeresen figyelemmel kíséri a befektetéseit, értékpapírjait,
megvizsgálja a lehetséges hozamokat, hasznokat.
Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott
célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával
valósítsa meg.
A Képviselő-testület körültekintően jár el akkor, ha az Önkormányzat működtetése, illetve
fejlesztése hitelfelvétel mellett valósítható meg.

Infrastrukturális fejlesztési elképzelések
Az Önkormányzat fontosnak tartja a közúthálózat, a járda felújítás tovább folytatását, a csapadékvíz
elvezető rendszer felújítását, bővítését.
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Az intézmények felújításának, karbantartásának folytatását.
Az informatikai lehetőségek biztosítása a települési önkormányzatok számára a modern kor
követelményeihez való igazodás, a felzárkózás követelményét jelenti. Az informatika terén
biztosítani kell azt, hogy

Kecskéd község Önkormányzata településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az
önkormányzati vagyon a Képviselő-testület ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen. Csak olyan
fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés során is
zökkenőmentesen finanszírozni tudja.

Pályázatok nyújtotta lehetőségek

Várhatóan –reményeink szerint- újra jelentős pályázati források nyílnak meg, szükséges az, hogy
továbbra is a településfejlesztés egyik fontos eszköze legyen a pályázati tevékenység.

A sikeres pályázatok érdekében:






felelősöket kell kijelölni a különböző szintű, jellegű pályázatok figyelemmel kísérésére,
a pályázatok megírására a szükséges szakértelemmel és tehetséggel rendelkező
személyt/személyeket, cégeket kell keresni és megbízni,
pályázati alap biztosítása az éves költségvetésben,
lépéseket kell tenni az adott fejlesztés megyei programba való illesztéséhez,
a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre terveket
kell készíteni – mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés időigényessége miatt az adott
pályázatban megadott határidő gyakran nem elegendő.
Településfejlesztési célok

Az Önkormányzat következő településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település általános
fejlesztését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához kapcsolódnak.

Településfejlesztési célok:









térfigyelő kamerarendszer létrehozása.
iskola felújítás ( nyílászárók cseréje, külső hőszigetelés, tetőzet, tornaterem, vizesblokk
felújítása
óvoda épületének belső felújítása,
utak, járdák felújítása , burkolatjavítása, karbantartása,
művelődési ház belső felújítása,
kerékpárút, kerékpársáv létesítése kapcsolódva a Tatabánya-Oroszlány kerékpár- úthoz,
középületek környezetének rendezése, parkolók kialakítása,
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csapadékvíz-elvezető rendszer építése, felújítása,
buszváró újjáépítése Vasút utcában,
Vasút utcai közterületek tulajdonjog rendezése
önkormányzati bérlakások korszerűsítése,
falumúzeum létrehozása a felújított „ öreg iskolában”
Malom árok rendezése

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település számára
ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a biztosítéka annak, hogy
az elméleti fejlesztési tervekből azok valósuljanak meg, melyek tényleg a település jövőjét, hosszú
távú fejlődését, fejlesztését szolgálják.

A településfejlesztés nyilvánosságával kapcsolatos célkitűzések



Folyamatosan karban kell tartani a település honlapját.
A honlapon biztosítani kell a helyet
o a Képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak,
o a Vállalkozók elérhetőségeinek,
o a turisztikai kiadványnak,
o a település intézményeinek,
o a helyi civil szervezeteknek,
o a településen megrendezett programoknak.



A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és önszerveződő
közösségeket.
Kecskéd község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági elképzelései között fontosnak
tartja az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait a hivatala
útján látja el.

A Képviselő-testület – az Önkormányzati törvényben meghatározott sorrendet követve - a következő
helyben biztosítható közfeladatokat látja el:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás
biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és
egyéb közterületek kialakítása és fenntartása gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása,
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rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; a kulturális
örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a
hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. sport, ifjúsági ügyek;
15. nemzetiségi ügyek;
16. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
17. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
18. hulladékgazdálkodás;
19.víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései
szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

Közigazgatás

Az Önkormányzat közigazgatási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. A közigazgatás megfelelő
színvonalának biztosítása érdekében szükséges:





a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése,
az elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtése,
az információs szolgáltatás kiterjesztése,
a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása,

Az önkormányzati hivatallal kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelések:




elhasználódott számítógépek folyamatos cseréje,
szkenner és nyomtató beszerzése
iroda-berendezések pótlása, cseréje.
Csapadékvíz elvezetés
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A csapadékvíz elvezetésére nagyobb figyelmet kell fordítania a lakosságnak és az Önkormányzatnak
is. Fel kell hívni a lakosság figyelmét, hogy mindenki a saját háza előtt az árkolást végezze el.
A korábbi évek csapadékos időjárása felhívta a figyelmet a csapadékelvezető árkok folyamatos
karbantartásának fontosságára.
Ennek megfelelően kiemelt feladatunk a csapadékvíz-elvezető rendszer megfelelő állapotba hozása.
Szennyvíztisztítás

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény ( Nvtv.) 12 §. (2) bekezdés f) pontja értelmében a
helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységei közé tartozik a kizárólagos tulajdonában
lévő közcélú vízi létesítmények működtetése.
Az önkormányzat üzemeltetési feladatát az
üzemeltetési szerződés alapján látja el.

Észak-dunántúli Vízmű Zrt-vel kötött bérleti-

A helyi közutak és közterületek fenntartása

A Képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan kialakítására
törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek:


Szükséges a belterületi utak folyamatos karbantartása, felújítása, különösen a gyűjtő
utakon.
 Új utak építése szükséges a következő területeken:
o Fellner J. utca
o Kertalja utca
o Kossuth köz
o összekötő út
 Felújítandó utcák
o Sport utca
o Kossuth utca
 Szükséges a járdák karbantartása
 Pályázati pénzek bevonásával létre kell hozni a Tatabánya-Oroszlány kerékpárúthoz való
belterületi csatlakozást.
A közút fenntartását a tevékenység volumenétől függően saját erővel, illetve külső szolgáltatóval
végezzük.

A Képviselő-testület kívánatosnak tartja a közterületek megfelelő színvonalon történő fenntartását,
ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg:



Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására.
Parkosításra

Különösen a következő közterületekre kell koncentrálni:

13






Település központja,
Horgásztó környéke
Önkormányzati intézmények előtti területek,
Sportpálya és környéke,
Temető és környéke.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a játszóterekkel kapcsolatban az alábbi feladatokat határozza
meg:



Folyamatosan gondozni, ápolni kell a játszótér eszközeit, valamint zöldfelületeit,
Évente balesetvédelmi megelőző karbantartást kell végezni.
Az épített és természeti környezet védelme

A Képviselő-testület az épített és természeti környezet védelme érdekében



áttekinti a védelmet igénylő, vagy védelem alá vonandó építészeti, illetve természeti
értékeket,
falumúzeumot hoz létre az „Öreg iskola” épületében

A településkép javítása érdekében javaslatokat dolgoz ki, intézkedési tervet fogad el a gondozatlan
ingatlanok rendbetétele, az életveszélyessé vált ingatlanok bontása/felújítása érdekében.

A köztisztaság és a településtisztaság fenntartása

A köztisztaság és
Önkormányzat:







településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében

az

továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról;
a szolgáltatást az Önkormányzat az oroszlányi OKÖ Zrt-vel végezteti;
évente egy alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót,
biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban legyenek
kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek,
gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság-mentesítéséről, és a hó eltakarításról.
A helyi lakosok segítségével mindent megt e s z a lakott területeken kívüli illegális
szemételhelyezések ellen.


A közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról az önkormányzat technikai
dolgozójával és a közfoglalkoztatottakkal gondoskodik.

A közbiztonság helyi feladatainak ellátása
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Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása
érdekében:









együttműködik az Oroszlányi Rendőrkapitánysággal
támogatja a helyi körzeti megbízottat,
támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését, ilyen
programok tartását kezdeményezi a rendvédelmi szerveknél,
támogatja a polgárőrség működtetését (szorgalmazza a polgárőr szervezet aktív
tevékenységét, helyet biztosít számukra, anyagilag támogatja az eszközbeszerzéseket,
gépjármű fenntartását stb.),
javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá tételére
(képviselő-testületi meghallgatás alkalmával),
felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető
körülményekre
kiépíti a helyi térfigyelő rendszert
Gondoskodás az óvodáról, iskoláról

Az Önkormányzat a közoktatás biztosítása, és színvonalának javítása érdekében a következő
feladatokat látja el:



Helyben biztosítja a megfelelő színvonalú óvodai n ev el é s t , biztosítja az
esélyegyenlőséget.
Az Önkormányzat saját erő biztosításával segíti az intézmények pályázati tevékenységét,
figyelemmel kíséri a benyújtott pályázatokat és azok megvalósulását.

Az nevelési, oktatási tevékenység biztosításához a következő fejlesztésekre, felújításokra van szükség:



óvoda belső felújítása, bútorok, játékok bővítése
az általános iskola felújítása (az általános iskolában, külső nyílászáró-csere, szigetelés,
fűtéskorszerűsítés, homlokzat-felújítás, napelemes rendszer telepítése).
Gondoskodás az egészségügyi ellátásról, az egészséges életmódról

Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselő- testület a
gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a következő módon kívánja
biztosítani:






Fenntartja (privatizált formában)
o a háziorvosi ellátást, a gyermekorvosi ellátást (iskola-egészségügyi ellátás is),
o a fogászati ellátást (iskolafogászat is)
o orvosi ügyeletet kistérségi társulás keretében.
Fenntartja a védőnői ellátást (közalkalmazotti állásban TB finanszírozással)
Gondoskodik a rendelők állagmegóvásáról
Gondoskodik a rágcsálómentességről.
Gondoskodás a szociális ellátásról
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Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, olyan
szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. A szociális ellátások
területén az Önkormányzat a következő feladatokat látja el:




A Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal – illetve központi jogszabályváltozások
miatt szükség szerint – felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó
rendeletét.
A következő szociális ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítja:
o étkeztetés (Oroszlányi Szociális Szolgálattal kötött szolgáltatási szerződéssel )
o házi segítségnyújtás (ua. ),
o családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás (ua.),

Egyéb szociális ellátások vagy önként vállalt feladatok biztosítása:










rendszeres szociális és eseti pénzbeli ellátások stb.,
gyámügyi feladatok: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, rendkívüli és kiegészítő
gyermekvédelmi támogatások,
ápolási díj, méltányossági ápolási díj,
óvodáztatási támogatás,
„védendő fogyasztók” nyilvántartásba vétele,
gyermekek ingyenes és kedvezményes étkeztetése,
gyermekek nyári étkeztetése,
karácsonyi ajándékcsomag gyermekek és idősek számára,
napközi otthonos ellátás.
Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás

Az Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat. A
kapcsolódó szolgáltatások körében ellátandó feladatok:




Évente felül kell vizsgálni a helyi gyermekvédelmi, gyámügyi rendeletet.
A rendelet módosításnál figyelembe kell venni a gyermekvédelmi rendszer által tett
jelzéseket, észrevételeket.
Az Önkormányzat a következő gyermekvédelmi szolgáltatásokat, ellátásokat biztosítja:
o családsegítő szolgálat (a szolgáltatást közvetlenül az oroszlányi szociális szolgálat
közreműködésével biztosítja)

Közösségi tér biztosítása, valamint a közművelődési tudományos művészeti tevékenység, és a
sport támogatása

Az Önkormányzat a közművelődés és kultúra tevékenységekkel kapcsolatban az önkormányzati
rendeletben, illetve a jogszabályokban előírt szolgáltatások biztosítása és a szolgáltatások színvonala
emelése érdekében a következő feladatok ellátásának szükségességét fogalmazza meg:

16




A könyvtár működtetése során ki kell használni a Megyei Könyvtárral kötött Megállapodás
nyújtotta lehetőséget
o a könyvállomány gyarapítására
o Ismertté kell tenni a könyvtári szolgáltatások körét.
o Bővíteni kell a könyvtárak eszköz ellátottságát, különösen a számítógépes
ellátottságot, továbbra is biztosítani kell az internet hozzáférést, az elektronikus
információhordozók használatát.
o A könyvtári nyitva tartást az igényekhez kell igazítani.
o
A művelődési ház működésével kapcsolatban
o biztosítani kell a szükséges költségvetési forrásokat,
o fel kell újítani a helyi művelődési házat (, mosdók felújítása, padlóburkolatok cseréje,
világítás- és fűtéskorszerűsítés),
o gondoskodni kell arról, hogy a kulturális, közművelődési feladatokat is ellátó
szervezetek számára biztosítva legyen a működésükhöz szükséges közösségi hely,
kapjanak pénzügyi, anyagi támogatást a vállalt feladataik ellátásához,
o kulturális egyesületek pályázati tevékenységének segítse,
o támogatni kell helyi kiadvány (Kecskédi tükör) megjelenését,

A Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások további
biztosítását is. Ennek érdekében




Gondoskodik a település sportéletének helyet adó épületek és pályák folyamatos
karbantartásáról, rendben tartásáról.
Támogatja a település sportegyesületeit.
Segíti és szorgalmazza a sportegyesületek pályázati tevékenységét.
Közösségi élet, rendezvények szervezése, kapcsolatok

Kecskéd község Önkormányzata fontosnak tartja a község lakossága önszerveződő közösségeinek,
szórakozásának, kulturális rendezvényeinek támogatását.
Az Önkormányzat ennek érdekében:







támogatásban részesíti a községben működő vagy a község lakossága érdekében
tevékenykedő civil szervezeteket,
ápolja hagyományait, történelmi örökségét,
a pénzügyi és pályázati lehetőségek figyelembevételével falumúzeumot alakít ki,
évenként megrendezi a hagyományos falunapot, idősek napját,
együttműködik a helyi egyházközséggel, és a nemzetiségi önkormányzattal,
támogatja a határon túli testvérközségi kapcsolatokat, egymás rendezvényein való
részvételt.
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a hivatalán keresztül biztosítja a nemzeti és etnikai kisebbségek
jogainak érvényesülését, támogatja a német nemzetiségi önkormányzatok működését.
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Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése

A Képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében biztosítja





Támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az
egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe került
személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre irányulnak.
Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása érdekében támogatja
a helyi
sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokat, így biztosítja a mozgáshoz való helyet.
Az egészséges életmód gyakorlásához, a szabadban történő kulturált időtöltés feltételeinek
megteremtéséhez az önkormányzat
gondot fordít
a horgásztó környékének
karbantartására.

Kecskéd, 2014. december 1.

Grúber Zoltán
polgármester

