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Kecskéd Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2852. Kecskéd,Vasút u. 105.
JEGYZŐKÖNYV
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2013. január 30-i üléséről

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint
Grúber Zoltán köszönti a jelenlévő képviselőket és a meghívott vendéget. Geracsek Alfrédné
óvodavezetőt, Horváth Gézáné pénzügyi előadó asszonyt.
Öt képviselő van jelen. Csapucha Tamás képviselő távolmaradást, Eck Ferenc Zsolt képviselő
késést jelzett.
Grúber Zoltán polgármester javasolja a napirendi pontok közé felvenni a következő
napirendeket.
1. Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Intézményfenntartó Társulás ÁMK vezető kinevezése,
Társulási Megállapodás és Alapító Okirat módosítása
2. Iskola vagyonkezelési szerződés elfogadása
3. Zárt ülésre gyógyszertámogatás iránti kérelmek elbírálása
A képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslattal és azok tárgyalási sorrendjével
egyhangúlag egyetértett.
1. napirend: A Képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása
Grúber: A képviselő-testület tagjai előzetesen kézhez kapták az előterjesztést. Van-e valakinek
kérdése?
Hartman: márciusi napirend tartalmazza a házi orvos, fogorvos beszámolóját. Tutervai doktor
műtéte miatt el kellene halasztani.
Antalné: Addig még van két hónap, ha a doktor úr egészségi állapota miatt nem tud elkészülni
addig a beszámolóval és az elszámolással, majd jelzi és akkor korrigáljuk az időpontot.
Hartman: Másik az iskolavezetés beszámolója. Nem tartoznak már az önkormányzat
fenntartásába ill. működtetésébe. Van még beszámolási kötelezettsége?
Antalné: Az első félévben még hozzánk tartoztak, tehát beszámolnak, utána is adhat
tájékoztatást. A tankerület vezetője kérte, hogy októberre tegyük a beszámolót a változás miatt.
Akkor már Ő is tud tájékoztatást adni a 2012/2013-as tanév második félévi működéséről, valamit
a 2013. szeptemberi tanévkezdésről.
Grúber: Javaslom, hogy ne beszámolót írjunk, hanem tájékoztatót. Elfogadható ez így? Az
egyesületek beszámolóját cseréljük meg az orvosi beszámolóval. Egyetértés van? Április
hónapra tegyük a védőnő és az orvosok beszámolóját, az egyesületek beszámolóját pedig
márciusra. Fel tudnak készülni addigra a civil szervezetek vezetői?
Eck Márton: Igen.
Tomayer Béla: Igen.
Grúber: Határozati javaslat. Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013.
munkatervét a változtatásokkal együtt elfogadja.
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1/2013. (I.30.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi munkatervét elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
2. napirend:

Kecskéd Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetése ( I. forduló)

Grúber: Előterjesztést írásban mindenki előzetesen megkapta. Van-e kérdés? Miután a
Bizottság elnöke a mai ülésen nem tud részt venni, felkérem a jegyzőasszonyt, hogy ismertesse a
Pénzügyi Bizottság véleményét, javaslatát.
Antalné: A bizottsági ülésen többen felvetették, hogy a Tó utcában az egy szorul, megsüllyedt
az a szakasz. Általános vélemény, hogy az iskola felújítással (mosdók stb.) átmenetileg ne
foglalkozzon a testület most, hogy az állam fenntartásába került. 30 milliót tervezzünk pályázati
önrésznek, 15 milliót egyéb fejlesztésekre. Javasolják, hogy az utca felújítás és vízelvezetés ne
legyen nevesítve, majd menet közben szülessen róla döntés. Óvodai kazán is felújításra szorul. A
Művelődési ház vezetője is jelezte, hogy a földszinti kisterem padlóburkolata nagyon rossz
állapotban van és az alsó szinten lévő mosdókra is ráfér a tisztasági meszelés. rendezni szükséges
a Vasút utca elején a vasút melletti területre, és a Vasút utca páros oldalán tervezett buszmegálló
kialakításra vonatkozóan a terület tulajdoni viszonyát is rendezni kell.Az 1. sz. melléklet
tartalmazza az önkormányzat bevételeit. A bevétel módosul, mert az állami támogatás
emelkedett 2.303 eft-tal , így a fő összesen: Százhetvenkétmillió-nyolcvankilencezerforint lesz.
Kiadási tábla is módosul, mert az ÁMK-val kapcsolatos feladatellátás csökkenése miatt
csökkeni fog az bokodi munkaszervezetnek átadott hozzájárulásunk is. Az önkormányzati
kiadások I. Intézményi kiadások összege Hatvankilencezer-kettőszáznegyvennyolc forintra fog
megváltozni. Változni fog az általános tartalék, Nyolcmillió- hatszázhuszonháromezer forint
lesz. Elhangzott a pénzügyi bizottsági ülésen, hogy az adóbevételeket emeljük meg, mert egy
nagy adózó ide fizetni. Így Harmincmillió forintot terveztünk be iparűzési adóra. Az én
véleményem az, hogy előbb realizálódjon a többlet bevétel , utána lehet az előirányzatokat
módosítani. Ha nem teljesül akkor a kiadási oldalon probléma lesz. De erről a testület fog
dönteni. A gépjárműadó 40 %-a marad a településen ebben az évben. Javaslat volt a pénzügyi
bizottság részéről, hogy a felmerült feladatokra kérjünk árajánlatokat, hogy pontosabban tudjunk
tervezni. Ez megtörtént.
Grúber: Van-e javaslat a bevételeknél? Nincs. Mehetünk a kiadási oldalra.
Antalné: A településfejlesztési kiadásokra, iskolára nem terveztünk be semmit az előbb
elmondottak miatt . Önkormányzat a meghirdetett energetikai pályázatra nem pályázhatott.
Tomayer: Nagy összegű pályázataink vannak, önerő finanszírozását az önkormányzatra
bíznánk. : Pályázatokra mennyit tettünk be?
Grúber: Rövid lejáratú hiteleket fogunk felvenni, erre van a Nyolcmilliós tartalék.
Hartman: Arról volt szó a pénzügyi bizottsági ülésen, hogy nem nevesítünk.
Eck Márton: A Harmincmillió forintot rendeletmódosítással bármikor kivehetjük.
Antalné: Inkább ezt a Harmincmilliót ne a tartalékkeretbe tegyük, mert egy pályázatnál ha
vizsgálják az önerőt, befolyásolhatja a támogatás nagyságát.
Hartman: Egyet tudok érteni ezzel a gondolatmenettel, de ezt magunknak és a lakosságnak kell
elkészítenünk. Fontos, hogy a lakosság milyen jelzést, tájékoztatást kap. Ha ott van, hogy járda
felújítás, út építés, felújítás, számon kérik tőlünk, ha beterveztük, miért nem valósult meg?
Grúber: Útkorszerűsítés pályázati önerő, de nem nevesítjük. Egyetértés van a testületben? Igen.
Wittmann: Júliusban lejár a Kossuth utca építési engedélye. Mi lesz vele?
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Grúber: A pénzügyi bizottsági ülésen az hangzott el, hogy inkább újra megterveztessük, mint,
hogy teljesen önerőből kivitelezzük intézményi kiadások.
Antalné: Buszváróra ajánlatokat kértem. Kétmillió-hatvanötezer forint területrendezésre,
buszváró megvásárlása.
Eck Márton: Nagyon soknak tartom.
Antalné: Két ajánlatot kértem. Főtekisz és Informap. Részletezi az ajánlatokat.
Hartman : Balesetveszélyes a Vasút utcai buszmegálló, meg kell oldani, 22 méteres buszöblöt
kell kialakítani. El kell indítani.
Grúber : Egymillió-háromszázötezer forint. Településfejlesztési kiadásokkal kapcsolatban?
Eck Márton: Jelöljünk ki egy felelőst, aki ezzel foglalkozik.
Grúber: Majd az egész testület foglalkozni fog vele. Település üzemeltetési kiadások.
Tomayer: Testvérkapcsolatok. Néptánc egyesület ötven éves lesz. Nem megy meghívás
Biedenkopfba?
Grúber: Nincs érdeklődés kintről.
Tomayer: Óvodai kazánnal mi lesz?
Grúber: Tegyünk oda még pénzt, emeljük meg Egymillió- háromszázezer forintra.
Testvérkapcsolatra mennyit tegyünk még rá? Ötszázezer forinttal egyetértés van? Igen.
Wittmann: Alma akció az óvodában. Ezt továbbra is fenn kéne tartani. Ötvenezer forint.
Ez elég lesz.
Hartman: Óvodai játékok felújítására a Hatszáznegyvenegyezer forint mire kell?
Antalné: Kinti homokozók fa felületének felújítása, hinta tartógerenda, fa mászóka csúszdával
babaház, balesetveszélyes helyzetet kell megszüntetni. Ötven ezer forinttal meg kell emelni.
Grúber: Egyházközség kéri, de még nem írásban, a temető üzemeltetésre az önkormányzattól
Százötvenezer forint éves hozzájárulást a temető fenntartásához.
Hartman: Az önkormányzat vegye kézbe a temető üzemeltetést.
Tomayer: Egyetértek, az önkormányzat vegye kézbe.
Grúber: A temető egyházi tulajdon.
l8 óra 20 perckor megérkezett Farkasné Bíró Mónika
Tisztelettel köszöntöm Farkasné Bíró Mónikát, a járási tankerület igazgatóját.
Félbehagyjuk a költségvetés tárgyalását és rátérünk az Iskola Vagyonkezelői Szerződésre.
3. napirend: Általános Iskola vagyonkezelői szerződése
Grúber: Sikerült- e mindenkinek tanulmányozni? Igen.
Farkasné: A tankerület felállt. Az oroszlányi gimnázium épületében kaptunk helyet. Négy
munkatársam van. Mindenki képzett szakember. A tankerület a régi kistérség. Magyar
Államkincstár vezeti a számlánkat. Következő hónapban az elektronikus utalások is beindulnak.
Iskolák ellátmányt kapnak. Ami igényük van, megkapták. Kifizetésre kerülnek az utazási
költségek is. Az iskolatitkárok fogják ellátni a személyi ügyi feladatokat is. Ez a feladatkörük
megmarad. A pénzügyi feladat ellátás kikerül az iskoláktól, így gyorsabb.
Grúber: Felkérem a jegyzőasszonyt, hogy ismertesse az előzményeket
Antalné: 2013. január 1-től az állam gondoskodik a köznevelési feladatok –iskolai oktatásellátásáról. A 3000 fő alatti települések iskoláinak működtetését is az állam látja el. A
Megállapodást részletezi a vagyonkezelést. . Ingatlanrészeket a KIK vagyonkezelésbe vesz. Nem

4

viszi el a vagyont, csak kezelésbe veszi. Meghatározza a felek kötelezettségeit és jogait is. Az
előterjesztésben foglalt javaslatokról kell dönteni.
Hartman: Nem értek egyet, az iskolák szempontjából, az ami teljesen megdöbbent, csak a z A
variációt tudom a magam részéről elfogadni. Átment az iskola állami kézbe. Az önkormányzat
tulajdonát használja. Elkezdünk számolgatni, nem szabad ebbe belemenni. Az iskola valamilyen
formában a miénk, az oda járó gyerekek a mieink. Egy részét magára veszi a KIK, a
gyerekétkeztetést miért nem. Fizetgetünk valamit, ide-oda. Nem fizetünk senkinek semmit,
decemberben kicseréltük az ablakokat, nem mondtuk, hogy csinálja az állam, ahogy akarja. Nem
fogunk két órában minimálbéren karbantartót foglalkoztatni.
Eck Márton: Térítésmentesen az iskolát közösségi célra használhatjuk. Ha valamelyik civil
közösség jótékonysági bált, vagy labdarúgó tornát akarunk rendezni, térítésmentesen
használhatjuk.
Tomayer: Van egy állapota az épületnek, ennek a felújítása pl. tetőfelújítás ki lesz ennek az
igazi gazdája, költségállója.
Farkasné. Az összegek nagysága dönti el. A jogszabályokat a Parlamentben hozzák, az
étkeztetést önkormányzati hatáskörbe tették, így döntöttek. Jogilag már leszabályozták. A járás
önkormányzatainál mindenhol más a helyzet. Kecskéden az iskolában működik a konyhát,
tornateremnél nincsenek almérő órák, a végszámla a tankerületnél fog kikötni. Ez a költség teljes
egészében minket terhel, A mindennapi testnevelés miatt a gyerekek az egész nap használni
fogják a termet, 16 óráig birtokolni fogják. Akik eddig is fizették a használati díjat a felnőttek,
nem kívánunk díjat emelni. Farsang, esküvők, rendezvények, kitalálunk egy olyan formai részt,
hogy rendeltetésszerűen használja, nem kell fizetnie.
Iskola felújítás. Attól függ, milyen pályázati kiírások vannak, az önkormányzattal előzetesen
egyeztetni kell. Egyeztetésre mindig van lehetőség, felújításra mindig van lehetőség. Nagyobb
beázás, pl. a működetőt terheli. Karbantartó kérdése: nem lehet félállásban szervezni. Ha
nagyobb feladat van, a megyei tankerületnél lesz felmérés, és végrehajtás is a mi feladatunk.
Eck Ferenc Zsolt képviselő 19 órakor megérkezett. Jelenlévő képviselők száma hat fő.

Hartman: Beszéljünk konkrét esetekről. A tornaterem az önkormányzaté, a konyha az
önkormányzaté, a kazánház az önkormányzaté. Kiragadunk költséget, villany, vízdíj. Az
állam elvitte az iskolát, vigyen minden ezzel járó gondot. Tartsa karban, konfliktusra ad okot,
hogy éppen hol van a karbantartó. Kecskéden a lehető legkevesebb konfliktus legyen az iskola és
az önkormányzat között. Ne legyen az, hogy számlázunk öt-tíz ezer forintokat, de ingyenes. Ha
bérleti díjat fizet valaki, az önkormányzathoz kellene hogy fizesse. Ellentmondás van.
Farkasné: A minden napi testnevelés miatt a gyerekek délutánig használják a tornatermet.
Hartman: Ha a mi tulajdonunk, ha napközben használja a KIK, miért nem fizet bérleti díjat?
Farkasné: Vagyonilag le lehet választani. Biztosítási díj, karbantartó helyi viszonyokat kell
figyelembe venni. Ha nem az önkormányzat látta el a karbantartást , nem kell beletenni, külső
személyt bízunk meg, és neki fizetünk, nem az önkormányzatnak. Ha szerződünk, azon a
későbbiekben lehet változtatni.
Hartman: Átvette a vagyonkezelést, az azt jelenti és élvezem a jogait és viselem a
következményeit. Önök a vagyonkezelők. Ha csőtörés van, nem a tulajdonosnak kell futni,
hanem a használónak.
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Farkasné. : Nem akar felelősséget vállalni semmiért, pedig helyi gyerekek járnak ide, helyiek a
szülők is.
Hartman: Nem is. Önök átvették az önkormányzattól az iskolát.
Farkasné: Továbbra is a szakipari munkát szakemberek fogják elvégezni. Hótolást ne
Oroszlányból kelljen ide jönni elvégezni.
Hartman: Állapodjon meg valakivel aki ezeket a feladatokat elvégzi.
Farkasné: Mert más önkormányzatoknál ez volt.
Hartman: A „B” variáció egy öszvér megoldás.
Antalné: Nem arról van szó, hogy aki most ellátja, pluszban kap két órányi bért, hanem a KIK
két órányi bért fizetne az önkormányzatnak.
Farkasné: Ha van valaki itt, aki eddig ellátta a kisebb karbantartási munkálatokat az
önkormányzat fizette. Most az önkormányzatnak könnyebb lesz, mert a bérét kifizetjük.
Farkasné: A működtetés miatt kikerül sok minden az önkormányzat kezéből. Tájékoztatási
lehetőséget szeretnék kérni az önkormányzattól. Ha lehet rendszeres időközönként.
Grúber: Ezt megköszönjük. Nem lesz napi élő kapcsolatunk az iskolával, minden információt
megköszönünk. Együttműködésre törekszünk. Szeretnénk együttműködni, szeretnénk ha
továbbra is jól működne az iskola.
Hartman: A 19 nagypontban az a) kispont, egy befejezetlen mondat.
Farkasné: Nem, az alatta lévő sorban folytatódik. Tételes vagyonleltárnál lesznek mellékletek.
Minden marad a az iskolánál helyben, nem viszi át a KIK más tankerületbe az iskola eszközeit..
Ilyenről szó sincs.
Eck Márton: 7-es pont . Mi be szoktuk tenni, hogy csak az önkormányzat engedélyével adhatja
át. A másik a 12-es pont. Miért utólag értesíti? Változás bekövetkezésétől öt napon belül. Ne
utólag értesítsen. Mit jelent, hogy a KIK kiüríti az iskolát a megszüntetést követően?
Farkasné: Olyan kistelepülésnél, ahol nincs meg az adott létszám, átviszi a gyereket egy másik
településre.
Grúber: 7-es pontba bekerül, hogy - az önkormányzat engedélyével - kiegészül. Egészítsük ki a
12. pontot is.
Farkasné: A változás az hogy megérkeztek a gépek, elkészült a munka, stb. pontosítva.:
előzetesen engedélyezett lényeges változásokat.
29-es pont: Húsz napon belül kiüríteni- helyett „kiüríteni” szó kimarad.
Wittmann: 14-es pont Egészítsük ki annyival, hogy a költségeket a KIK állja. Be lehet írni.
Tomayer: Milyen anyagi helyzetben van a KIK? Lesznek anyagi fedezetek a költségekre?
Farkasné: Központilag utalják a rezsiköltségeket, ötmillió forintot kaptunk a kisebb kiadásokra.
A bérügyi rész központilag megy.
Grúber: 26-os ponton kívül van-e még kérdés? Nincs. 26-os pont: az „a” variációt eltudja –e
fogadni?
Farkasné: A tornateremért nem fizetünk külön, mert nincsenek almérők.
Hartman: Teremhasználati díj. Ne fizessünk. A használatért egyik fél se fizessen a másiknak.
Farkasné: Bele kell foglalni a vagyonbiztosítást.
Eck Ferenc: A Sportegyesület télen térítésmentesen használta eddig a tornatermet.
Farkasné: A gyereksport egyesületek továbbra is térítésmentesen használhatják, felmenő
rendszerben kötelező a napi testnevelés bevezetése. Itt csak a felnőttekre vonatkozik, hogy
minimális költséget meg kell, hogy térítsék a KIK-nek.
Hartman: A baráti társaságok eddig is fizettek bérleti díjat. Csak a Sportegyesület kérdéses.
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Grúber: Térítésmentesen használja a 45 négyzetméteres tálalókonyhát az önkormányzat ,a 16tól 19 óra 30 percig a tornatermet a sportpálya térítésmentes használata fejében térítésmentesen
használja a tornatermet. A baráti társaságok ezentúl is fizetnek 16-tól 20 –óráig
Grúber: Karbantartó kérdése.
Eck Ferenc: A jelenlegi önkormányzati alkalmazott napi két órát nem fog tudni ott dolgozni,
mert nem tudja ellátni a többi feladatát. Napi két órát nem tudunk vállalni.
Hartman: A KIK alkalmazzon egy külön karbantartót.
Farkasné: Ez az ember eddig is ellátta ezt a feladatot.
Grúber: A KIK látja el a karbantartást és fizeti a karbantartót.
Aki a kiegészítésekkel és a változásokkal a vagyonkezelési szerződést elfogadja, kérem
kézfelemeléssel jelezze. Hat igen szavazattal egyhangú döntéssel a képviselő-testület a
következő döntést hozta:
2/2013. (I.30.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
1. Klébelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő - Kecskéd, Vasút u. 100.sz. alatti
Általános iskolára vonatkozó- vagyonkezelési szerződést jóváhagyja.
2. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2013. február 6.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Köszönjük Igazgató Asszonynak a megjelenést, a részvételét.
Öt perc szünetet rendelek el 20 óra 30 perckor
Az ülés 20 óra 40 perckor folytatódott a költségvetés tárgyalásával.
A második napirend költségvetés tárgyalása.
Grúber: Költségvetés, kiadási oldal folytatása.
Önkormányzati kiadásokkal kapcsolatban van-e kérdés?
Eck Ferenc: A bevételeink csökkennek, de több kiadásara rákerült az infláció. Csökkenteni kell
a kiadásokat. Pl. az önkormányzati kiadásoknál. Ha 2012-es kiadás teljesítésre van beállva,
akkor azt vegyük most is figyelembe a kiadások tervezésénél. Ne legyen automatizmus. Házi
orvos támogatásnál arról beszéltünk már két éve, hogy módosítjuk a szerződéseket.
Mindenkinek kell a bevételekhez igazodni. Civil szervezetek támogatására is tegyük rá az
inflációt. Ez így ahogy most van, abszolút nem működik. Vegyük ki belőle az automatizmust.
Tizennyolc millió forinttal kevesebb a bevételünk.
Eck Márton: Ha van egy rossz szerződés, azt nem kell fenntartani. Lehet módosítani.
Eck Ferenc: Ez egy vállalkozás, meg kell nézni a környező településeken, hogy mennyi
támogatást kapnak az orvososok.
Óvoda költségvetése:
Geracsekné: ÁMK vezetőjének díját még be kell építeni a költségvetésbe. A kiadási fő összeg
42 millió 744ezer 469,-ft. Tervezésnél az intézmény, a 2012-es teljesítést vette figyelembe. Az
inflációt rá kellett tenni a közüzemi díjakra. Megbízási díj költségével több. Kötelező feladat a
sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztése. A szenzomotoros tornáról dönteni kellene most.
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Grúber: Van-e további javaslat?
Hartman: Most ne döntsünk, a 18 millió forintot meg kell húzni, ne adjunk cafetériát, bele kell
nyúlni, nem lehet most szenzomotoros torna, ha nincs rá pénz.
Eck Ferenc: Az óvodának 4,2 %-kal kevesebb a költségvetése. A cafetéria az ami adható
juttatás, ez 1,4 millió forint.
Eck Márton: A pótlékok adhatók, vagy jogszabályban leírt, hogy mennyit kell adni?
Geracsekné: Jogszabály szabályozza, de tól-ig határ van.
Eck Ferenc: El kell dönteni, hogy kezdjük-e csökkenteni a kicsiben a cafetériát?
Grúber: Elhangzott az Eck Ferenc képviselő részéről, hogy a cafetériához lehet hozzányúlni,
mert máshoz nem nagyon lehet hozzányúlni.
Eck Ferenc: Csökkentsük a felére, aztán évközben majd meglátjuk, hogy tudunk-e többet adni.
Grúber: Van-e más javaslat? 8 ezer forint per hó a járulékaival, a másik javaslat, hogy maradjon
az ami az eredetiben van. Első verzió. öt igen egy tartózkodással elfogadva.
Szavazzunk. Aki elfogadja az óvoda költségvetését, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Öt igen és
egy tartózkodással az óvoda költségvetését elfogadta a testület.
3/2013. (I.30.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő testülete a BDKSZ Kistérségi Általános Művelődési
Központ (ÁMK) kecskédi intézményegységének 2013.évi költségvetését az alábbiak szerint
elfogadja és a BDKSZ Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak elfogadásra javasolja:
1. Kecskédi Napközi Otthonos Óvoda
Bevétel:
Kiadás:

41.977 eft
41.977 eft

Önkormányzati támogatás: 11.003 eft
Ebből: nevelés: 7.961 eft
Étkezés: 3.042 eft
Határidő: közlésre Bokod (gesztor) Önkormányzatnak 2013.február 4.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Ezután Grúber Zoltán polgármester javasolta, hogy azokat a napirendeket tárgyalja meg a
testület, amelyek érintik a gesztor település illetve a Társulás döntését és a költségvetés
tárgyalását a jövő héten hétfőn február 4-én folytassák.
A javaslattal a testület egyet értett.
4. napirend: A Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Községi Önkormányzatok Közoktatási és
Közművelődési Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának
felmondása.
Grúber: Van-e kérdés?
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Eck Ferenc: Kikerült az iskola, az óvoda is visszakerül hozzánk.
Eck Márton: Milyen intézményvezetőt kell megszavazni?
Antalné: Az előterjesztés egy intézkedési tervet tartalmaz arra vonatkozóan, hogy milyen
sorrendben mit kell lebonyolítani a társulás megszűntével. Az óvodának jelenleg tagintézmény
vezetője van. Az új költségvetési szerv létrehozásával, szeptember 1-től van szükség egy
intézményvezetőre
Hartman: Fel kell mondani az egészet egy mondattal, hatvan nappal.
Eck Ferenc: Igen, nekünk is önálló pályázatot kell kiírni. Ez egy sorrend.
Grúber: Van-e kérdés? Határozati javaslat az előterjesztés, aki elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. 4 igen, 2 tartózkodással elfogadta a képviselő-testület az előterjesztést.
4/2013. (I.30.) KT. számú határozat
A Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Községi Önkormányzatok Közoktatási és Közművelődési
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának felmondásához szükséges döntésekről
I.) Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend
Községi Önkormányzatok Közoktatási és Közművelődési Intézményfenntartó Tárulás közös
megegyezéssel történő megszüntetését és a Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Kistérségi Általános
Művelődési Központ átszervezését támogatja 2013. augusztus 31. határnappal.
II.) Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társulás megszüntetésére és a
Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Kistérségi Általános Művelődési Központ átszervezésére az
alábbi intézkedési tervet fogadja el:
1. Szándéknyilatkozatok meghozatala az intézményátszervezésről - 2013. január 31. –
felelős: Társulási Tanács elnöke
2. Jogszabályban rögzített, szükséges vélemények beszerzése - 2013. március 15. – felelős:
ÁMK vezető (a vélemények ismertetését az átszervezésről hozott végső döntésnek
tartalmaznia kell)
3. Érintett EU-s pályázatok felülvizsgálata - 2013. március 15. – felelős: érintett jegyzők
közösen
4. Jogutód intézmények létrehozásának előkészítése - 2013. március 15. - felelős: érintett
jegyzők a saját intézményeik tekintetében
5. Alapító okiratok elkészítése (meglévő módosítása) - 2013. március 15. - érintett jegyzők
a saját intézményeik tekintetében
6. Alapító okiratok elfogadása (átszervezésről hozott végső döntés)– 2013. március 31. felelős: érintett polgármesterek
7. Vagyonfelosztási szerződés elkészítése - 2013. március 15. - felelős: érintett jegyzők
közösen
8. Vagyonfelosztási szerződés elfogadása– 2013. március 31. - felelős: érintett
polgármesterek
9. Intézményvezetői pályázat kiírásáról testületi döntés - 2013. március 31.
10. Intézményvezetői pályázat kiírása - 2013. április 1.
11. Intézményvezetői pályázat elbírálása – 2013. május 31.
12. ÁMK Intézményvezetője értesíti az érintett foglalkoztatottakat a munkajogi változásokról
2013. június 30.
13. Pedagógiai program, házirend, középtávú és egyéves munkaterv elkészítése - 2013.
szeptember 30.- felelős: érintett új intézményvezetők
14. Okiratok elkészítése, amelyekből megállapítható, hogy a működés megkezdéséhez, a
köznevelési intézmény feladatai ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek
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rendelkezésre állnak (Szervezeti és Működési Szabályzat)- 2013. szeptember 30.- felelős:
érintett új intézményvezetők
Határidő:
a határozat kihirdetésére: azonnal
a határozat végrehajtására: azonnal
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Antalné Zabányi Júlia jegyző
a határozat végrehajtásáért: Grúber Zoltán polgármester
5. napirend: A Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Községi Önkormányzatok Közoktatási és
Közművelődési Intézményfenntartó Társulás vezetőjének kinevezése, a
társulási megállapodásának, és alapító okiratának módosítása
Antalné: Hármas számú javaslatot a társulás elnöke visszavonja. Azt nem is kell tárgyalni.
Csak az ÁMK vezetőjének kinevezése és az Alapító Okirat módosítását kell elfogadnia a
testületnek.
Eck Ferenc: Javasoljuk, hogy nevezzék ki, de azt sem tudjuk, hogy kicsoda az a Major Adrienn.
Antalné: Major Adrienn a bokodi művelődési ház művelődésszervezője. Erre a néhány hónapra
nincs értelme pályázatot kiírni.
Hartman: Kizárt dolognak tartom, hogy ennek az egésznek így kell lebonyolódni. Sokkal
egyszerűbben is lehet. Hatvan nappal fel kell mondani.
Antalné: Átszervezni csak szolgalmi időn kívül lehet.
Hartman: Ne szavazzuk meg, a három polgármestert szavazzuk meg vezetőnek. Semmi feladata
nincs, ne fizessünk nekik, ne járuljunk hozzá. Most mondtuk, hogy kiadást csökkentünk. Minek
akarunk egy vizuális vezetőt kinevezni?
Grúber: Van-e további kérdés, javaslat?
Aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Három igen, három nem szavazattal nincs döntés.
áttérhetünk a következő napirendre.
Antalné: Két határozati javaslat van az előterjesztésben, amiről szavazni kell.
A szavazást és a döntést a képviselő-testület visszavonja. Új szavazást rendelt el a polgármester.
Grúber: ÁMK vezetőjének kinevezésével aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Négy
igen szavazattal, két tartózkodás mellett a képviselő-testület az alábbi döntést hozta.
5/2013. (I.30.) KT. számú határozat
A Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Községi Önkormányzatok Közoktatási és Közművelődési
Intézményfenntartó Társulás vezetőjének kinevezése.
Kecskéd Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend
Községi Önkormányzatok Közoktatási és Közművelődési Intézményfenntartó Társulási Tanács
számára, hogy a Művelődési Ház Bokod intézmény (2855 Bokod, Hősök tere 6.)
művelődésszervezőjét, Major Adriennt bízza meg a Bokod-Dad-Kecské-Szákszend Kistérségi
Általános Központ (2855 Bokod, Fő u. 49/A.) intézmény vezetői feladatainak ellátásával 2013.
augusztus 31. napjáig.
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Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: azonnal
a határozat végrehajtására: azonnal
a határozat kihirdetéséért: Antalné Zabányi Júlia jegyző
a határozat végrehajtásáért: Grúber Zoltán polgármester

Kérem, aki az Alapító Okirat módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Hat igen
szavazattal a képviselő-testület a következő döntést hozta:
6/2013. (I.30.) KT. számú határozat
A Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend ÁMK alapító okiratának módosítása
1.) Kecskéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja 124/2012 (XII.12.) számú
önkormányzati határozatát, és elfogadásra javasolja Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Községi
Önkormányzatok Közoktatási és Közművelődési Intézményfenntartó Társulási Tanács számára,
hogy a 12/2012 (XII.13.) számú Társulási Tanácsi határozatot vonja vissza.
2.) Kecskéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és elfogadásra javasolja
Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Községi Önkormányzatok Közoktatási és Közművelődési
Intézményfenntartó Társulási Tanács számára a Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Kistérségi
Általános Művelődési Központ (2855 Bokod Fő u. 27.) alapító okiratának módosítását az
előterjesztés mellékletét képező módosító okiratban foglalt tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Az ülést 22 óra 30perckor bezárom. Következő ülést 2013. február 04.-én folytatjuk 18 órakor.

Kmf.

Antalné Zabányi Júlia
jegyző

Grúber Zoltán
polgármester

