
                                                                                                                                                                                                                                                                
Kecskéd Község Önkormányzata 
Képviselı-testülete 
2852. Kecskéd, Vasút u. 105. 
 

J e g y z ı k ö n y v 
 

Készült 2011. február 23.-án 17 órától megtartott Képviselı-testületi ülésen 
 
 
Jelen van: Mellékelt jelenléti ív szerint  
 
Grúber Zoltán polgármester köszönti a megjelent Képviselı-testületi tagokat.  
Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Hét megválasztott települési képviselıbıl négy 
fı van jelen. Elızetesen a Képviselı-testület tagjai megkapták a napirendi pontokat. A 
polgármester javaslatot tett a napirendek tárgyalási sorrendjére, továbbá a napirendek közé 
még két napirendet javasolt felvenni. Az egyik a könyvtár nyilvános könyvtári jelleg  
megszüntetése. A második a köztisztviselık illetménykiegészítése.  
A polgármester napirendi pontokra tett javaslatát a testület egyhangúlag elfogadta, majd rátért 
azok megtárgyalására.   
 
 
1.napirend:  Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, a hozott   
                     döntésekrıl, jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról  
 
2011. január  
27. Tanulói laptop program az iskolában. Bemutató foglalkozásokra hívtak meg minket. 
28. Horgászegyesület győlésén voltam. 
29. Oroszlányi Polgárır Egyesület meghívottjaként vettem részt egy rendezvényen, ahol  
      beszámoló és díjátadás volt. 
Február 
01. Helyi védelmi bizottság ülésén voltam Oroszlányban. A földrengés okán győltünk össze,  
      de más riasztási, védelmi feladatok is szóba kerültek. 
03. Árokásás Struba Kft-vel bejáráson voltam. 
07. Kulturális Bizottsági ülés volt, a Falunap megszervezése volt a téma. 
08. Mőszaki Bizottsági ülés volt. 
09. OTKT ülésén voltam a költségvetés elfogadása történt meg. 
10. Mőszaki Bizottsági ülés volt, a Mővelıdési Ház felújításának ajánlati felhívásának  
      az elfogadása történt meg. 
14. Árokrendezési munkákat megkezdte a Struba Kft. és 17-re be is fejezte. 
14. A Katasztrófavédelemtıl volt itt a Szabó Imre. A Kárelhárítási Tervet dolgozta ki. 
14. Képviselı-testületi ülés volt, Mikrotársulás költségvetése volt a téma. 
15. Szákszenden voltunk a Mikrotársulás költségvetését fogadtuk el. 
16. Földrengéskárokat mértük fel a Biztosító társaság képviselıjével.  
18. Struba Kft. készre jelentette az ároktisztítást, annak a bejárása megtörtént. 
19. Általános Iskola Jótékonysági Estjére került sor. Képviselı-testület által megszavazott  
      támogatást átadtam. 
22. Véradás volt településünkön. 
 
Bádogos munkák elkészültek. 
Hangosbemondót néztem, 1 darab megvásárlását javaslom. Kb. Húszezer forintba fog kerülni. 
Ha egyetértés van ebben, kézfelemelést kérek. Négy igen szavazattal a testület megszavazta 
egy darab hangosbemondó megvásárlását kb. Húszezer forintos áron. 
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Mővelıdési Ház felújítására tizenhat pályázó vitt anyagot, közülük hét pályázó helyi lakos, 
vállalkozó. 
Holnap kilenc órakor helyszíni bejárás lesz. 28.-án telik le a benyújtási határidı. 
Van-e kérdés, észrevétel? 
Eck Ferenc: Árok tisztítással kapcsolatban Wicha Gergı hívott fel. A Hlotyák úr területérıl 
visszafolyik a víz az árokba. 
Grúber Zoltán: Nem folyik vissza. Lehet látni, ahogy folyik el a víz belıle. De megnézheti a 
Mőszaki Bizottság. 
Eck Ferenc: A Mővelıdési Ház felújítására kiírt pályázatnál figyelni kell az 
összeférhetetlenségi szabályokra akkor is, ha nem esik a közbeszerzés hatálya alá. Az 
általános szabályokat is be kell tartani. Erre oda kell majd figyelnünk. 
Grúber Zoltán: Eddig is figyeltünk erre. Ez eddig is így volt, így lesz ezután is. Figyelni 
fogunk a szabályok betartására. Aki elfogadja a polgármester beszámolóját, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. Négy igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót. 
 
 
2. napirend:   Az önkormányzat 1/2010/II.1).sz. 2010. évi költségvetési rendeletének     
                       módosítása 
 
Grúber: Képviselık elızetesen írásban megkapták. Van-e valakinek észrevétele? Nincs, Aki 
elfogadja a rendelet módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
 
Négy igen szavazattal a testület egyhangú döntést hozott és elfogadta az 1/2011.(II.23.) sz. 
rendeletet az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 1/2010.(II.1).ÖR.sz. 
költségvetési rendelet módosításáról 
 
 
3. napirend: A Képviselıi keret felhasználásáról szóló szabályzat elfogadása 
 
Eck: Annyit javasolnék beleírni, hogy kétszerre lehessen felhasználni. Likviditási 
szempontból lenne fontos. Idıarányosan használhassa fel, az 50%-ánál többet nem használhat 
fel az év elején. 
Hartman: Ezt törvény írja elı? Hogy ezt így használhatja fel.  
Antalné: Eddig tiszteletdíjként vette fel a képviselı havonta, és miután leadózott úgy 
használta fel, ahogy szerette volna, akkor szabadon tudott vele rendelkezni. Most közpénzként 
marad itt. Kötelezettséget erre a polgármester vállalhat. Ezt szabályozni kell, és a 
szabályzatban foglaltak szerint lehet felhasználni, eljárni. 
Eck: A települési képviselı nyilatkozik, hogy mire szeretné felhasználni. 
Grúber: Azt javaslom, aki egyetért azzal, hogy a következı testületi ülésre halasszuk el a 
döntést, kézfelemeléssel jelezze. 4 igen. Akinek van javaslata, kérem, hogy addig írásban 
tegye meg. 
A képviselı-testület 4 igen szavazattal a következı döntést hozta: 
 

17/2011./II.23./KT.sz. határozat 
 

Kecskéd község Önkormányzat képviselı-testülete úgy döntött, hogy „ A Képviselıi keret 
felhasználásáról szóló szabályzat” elfogadását a következı testületi ülésre halasztja. 
 
Határidı:  2011.március 30. 
Felelıs:    Grúber Zoltán polgármester 
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4. napirend:  A helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló  
                         4/2009.(IV.8.)ÖR. sz. rendelet módosítása 
 
Grúber: Akinek van ezzel kapcsolatban javaslata, kérem, tegye meg. 
Eck F.: A támogatás benyújtás határideje február 15 volt. 
Antalné: Lehet módosítani a határidın.  
Ec F: Legyen március 15. a benyújtási határidı. 
Hartman: Ha az önkormányzat meghatározza, hogy mennyi a támogatási keret, a szervezetek 
tudják, hogy mennyit kérhetnek. Tegyük át március 20-ra. 
Antalné: De addig nincs támogatás a szervezeteknek. 
Eck: Legyen március 1. a benyújtási határidı. 
Grúber: Aki elfogadja hogy  március 1 legyen a támogatási kérelem benyújtási határideje 
valamint az elıterjesztésben javasolt további módosításokat, kérem kézfelemeléssel jelezze.  
 
A képviselı-testület Négy igen szavazattal elfogadta A helyi önszervezıdı közösségek 
pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló  4/2009.(IV.8.)ÖR. sz. rendelet módosító 
2/2011./II.23./sz. rendeletet 
 
 
5.  napirend:  Köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapját képezı fı célok 2011.évi  
                        meghatározása   
 
Grúber: Elızetesen az írásos anyagot a képviselı-testület tagjai megkapták. Jegyzı asszonyt 
megkérdezem, kíván-e szóban kiegészítést tenni?   
Antalné:  kérem, hogy az elıterjesztést és a határozati javaslatot fogadja el a testület. 
Grúber: Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Négy igen szavazattal a testület 
elfogadta a határozatot. 
 

18/2011.(II.23.) KT. számú határozat 
 
Kecskéd Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a köztisztviselık 
teljesítményértékelésének alapjául szolgáló kiemelt célokról szóló elıterjesztést. 
2011. évre kiemelt célként az alábbiakat állapítja meg: 
1. A Képviselı-testület elkötelezett a település jövıképének tudatos alakítása iránt, melyet 
    a pályázati lehetıségek kihasználásával kíván megvalósítani. 
2. A településmőködtetésnél a közszolgáltatások körébe tartozó intézmények ésszerő és  
     hatékony mőködtetése, a takarékos gazdálkodás és a szolgáltatások színvonalának emelése 
     szükséges. 
3. A hatósági-, közigazgatási ügyintézésben erısödjön a szolgáltatói jelleg.       
4. Az önkormányzat mőködéséhez szükséges pénzeszközök folyamatos, tervszerő biztosítása 
    és hatékony felhasználása. 
5. A helyi önkormányzati szervek mőködtetése. 
6. A kiírásra kerülı népszavazások, választások, népszámlálás törvényes és sikeres  
    lebonyolítása.   
 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester 
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6. napirend:  Hivatali helységen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívül  
                                   történı házasságkötés engedélyezésérıl és ezen többletszolgáltatás  
                                   ellentételezéseként az önkormányzat, valamint az anyakönyvezetı  
                                    részére fizetendı díj mértékének megállapításáról szóló helyi  
                                    rendelet elfogadása. 
 
Grúber:    Elızı testületi ülésen az elıterjesztést már tárgyaltuk akkor nem született döntés. 
Az írásos anyaggal kapcsolatban van-e kérdés?  
Antalné: Az elızı ülésen felmerült, hogy nézzek utána a környezı településen milyen 
összeget állapítottak meg.: Környén, Kömlıdön, Kocson folyamatban van a helyi rendelet 
megalkotása. Várgesztes: ötezer és nyolcezer nettó. Szákszenden: Ötezer és nyolcezer nettó. 
Wittmann: Csak az anyakönyvezetı díjazását javaslom megfizettetni.. 
Eck F: ÁFA köteles? 
Antalné: Igen. Kapnak róla egy számlát.  
Eck F: Legyen ötezer forint a hivatali helységen kívül.  
Hartman: A kecskédi lakosoknak adhatnánk házasságkötési támogatást. 
Legyen egységen megállapítva az ár.  
Eck F: Legyen nettó nyolcezer, és amibe kerül, azt adjuk meg támogatásként. Legyen 15 ezer 
plusz ÁFA.  
Grúber: Külön rendeletbe kell foglalni a támogatást, csak kecskédi lakóhellyel 
rendelkezınek, illetve hat hónappal korábban már kecskédi lakóhellyel rendelkezzen és csak 
akkor támogatni, ha Kecskéden köt házasságot. 
Hartman: A támogatás legyen 30 ezer forint. 
Antalné:  Ha támogatást akar adni az önkormányzat azt külön rendeletben , esetleg a szoc 
rendeletünkben  lehet szabályozni . Ez a rendelet az anyakönyvi szolgáltatás díjáról szól. 
Tehát az a javaslat, hogy az anyakönyvvezetı  nettó 8 ezer forintot kapjon a munkaidın kívüli 
esketésért helyszíntı függetlenül,  és egységesen 15 ezer plusz ÁFA. legyen a díja  a 
szolgáltatásnak hivatali helyiségen belül és kívül egyaránt. 
Grúber: Igen. Aki elfogadja a rendeletet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Négy igen 
szavazattal a testület a következı rendeletet alkotta: 
 
A képviselı testület 4 igen szavazattal elfogadta a  
Hivatali helységen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés 
engedélyezésérıl és ezen többletszolgáltatás  ellentételezéseként az önkormányzat, valamint 
az anyakönyvezetı részére fizetendı díj mértékének megállapításáról szóló 3/2011./II.23./sz. 
rendeletet. 
 
7. napirend: Köztisztviselık díjazása 
 
Antalné:. A költségvetésünk elsı fordulós tárgyalásakor  már elfogadásra került a 
köztisztviselık  20 %-os illetménykiegészítése (kereset kiegészítés) de a Ktv szerint ezt  
rendeletben  kell  szabályozni 
Grúber: Aki elfogadja az erre vonatkozó rendelettervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
 
Négy igen szavazattal  a képviselı testület  elfogadta  a „  A köztisztviselık díjazásáról szóló 
4/2011./II.23./sz. rendeletet. 
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8. napirend: Könyvtár törlése a nyilvános könyvtárak jegyzékébıl 

Grúber:  Az elıterjesztést mindenki megkapta. Van-e kérdés, észrevétel? 
Egyhangú vélemény, hogy a határozati javaslat 2. pontban a következı szerepeljen: 
„elfogadja  a könyvtár megszüntetı Alapító okiratát.  A 3. pont szövege a következı legyen: a 
folyamatos mőködés biztosítása mellett  kezdeményezni kell az oroszlányi  többcélú 
kistérségi társulásnál a mozgókönyvtári szolgáltatás igénybevételének lehetıségét. 
 

19/2011.(II.23.) KT. számú határozat 

Kecskéd község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
1.   kéri a községi könyvtár nyilvános könyvtárak jegyzékébıl való törlését 
2.   elfogadja a könyvtár Megszüntetı Okiratát 
3.   a folyamatos mőködés biztosítása mellett  kezdeményezi kell az oroszlányi a többcélú 

kistérségi társulásnál a  mozgókönyvtári szolgáltatásának igénybevételének 

lehetıségét. 
 

Határidı: 2011. május 30. 
Felelıs:    Grúber Zoltán polgármester 

 
 
9. napirend:  Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének II. fordulós tárgyalása, a      
                         Költségvetési  rendelet elfogadása 
 
Grúber: Három nyitott kérdés maradt. A Kistérségi újság, a Falunap költsége, és annak 
eldöntése, hogy Szüreti Felvonulás évente vagy kétévente legyen. A Kulturális Bizottság 
tárgyalta, az elnök nincs jelen, de két tag itt van. Milyen döntést hoztatok? 
Eck Ferenc: A Kulturális Bizottság javaslata: Kistérségi újságot hagyjuk benne, Falunapra 
500 ezer forintot javasolunk, Szüreti Felvonulás kétévente legyen.  
Grúber: Kistérségi újság helyett a soron „Sajtómegjelenés” legyen. Négy igen szavazattal 
elfogadta a testület. Falunap 500 ezer forint legyen, Szüreti Felvonulás kétévente legyen. 
Négy igen szavazattal elfogadta a testület. a javaslatot.  
Eck: Mővelıdési Ház önrész. Jó a 25% ÁFÁ-nak? 
Antalné: Igen. 
Eck F.: Épület energetikai felújításokat kellene az intézményeinket is. Az iskolát kompletten 
kell kezelnünk.  
Antalné: Felolvassa a KEOP kiírásból. l. oldalról azt hogy mire lehet pályázni. 
Eck F: Ne ragadjunk le csak az iskolánál. Az óvodánál pl. melegvízre ott a konyha. Ésszerően 
kellene az intézményeket is bevonni a pályázatba.  
Hartman: 15%-ot ki kell csengetned, elıre meg kell finanszírozni.  
Eck: Nincs részfinanszírozás? 
Antalné: Nincs. 
Hartman: Akkor is lehet korszerősíteni. Óvodánál kétmillió, fogorvosi rendelı kétmillió, 
iskola dologi kiadás ¾ része energia. 
Eck F: Tudni kellene egy projekt nagyságot. Hitelre is van támogatás, az egy külön 
konstrukció. 
Antalné: Beírhatjuk, hogy intézmények energetikai korszerősítése, mellérendelünk egy 
önrészt, utána lehet leülni a kiválasztott pályázatíróval és energetikai szakemberekkel, utána  
a testület eldöntené, hogy mit akar megvalósítani belıle.  
Eck F: Fejlesztési hitelt is fel lehet venni.  
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Hartman: Elég, ha ma annyira eljutunk, hogy intézmények energetikai korszerősítését 
beírjuk a költségvetésbe. 
Grúber: Iskolai parkoló építése, bejárati rész felújítása, játszótér bekerítése.  
Eck F: Energetikai fejlesztésnek el kell érnie a 25%-ot. Elıkészítési munkálatok is 
beépíthetık.  
Antalné: Pályázatírót, közbeszerzést, megvalósíthatósági tanulmány költségeit is bele lehet 
építeni egy bizonyos szintig. 
Grúber: Intézmények energetikai korszerősítésére 15 millió Ft elıirányzatot javasol. 
Egyhangúlag elfogadva. Mővelıdési Ház pótmunkákra egy-másfélmillió forint.  
Eck F: Mőszaki Bizottsági ülésen ötmilliót mondott a Tomeyer Béla. Tegyünk be három 
milliót a már betervezett másfél mellé. 
Grúber:  Legyen Kettımillió ötszázezer forintot. Elfogadva.  Iskola parkoló. Kint és bent is 
megcsináljuk. Van valamennyi anyagunk, szülık részérıl van felajánlás munkára, 
vízelevezetést is bele kell tervezni. Kétmilliót tegyünk oda. Elfogadva. 
Posta melletti és elıtti parkoló  kızúzalékkal és az Iskola melletti párhuzamos parkolásra. 
Oda is kell kızúzalék. Kétmillió forintot tervezzünk. Elfogadva. 
Járdára ötmillió forintot, a hely késıbb  lesz nevesítve. Elfogadva 
EckF: Négy és fél millióra tegyünk egyéb beruházásra. 
Grúber: Ezeket névszerint beírjuk, a maradék általános tartalékkeret terhére megy. Van-e 
még javaslat, ha nincs szavazzunk. 
Igy a  2011. évi költségvetési rendelet  fı összegét 192.894.000,-Ft bevétellel, 192.894.000,-
Ft kiadással  a  képviselı-testület   négy igen szavazattal elfogadta 
 
A képviselı-testület Kecskéd község Önkormányzat 2011. évi költségvetését  
5/2011./II.23./sz. rendelettel  négy igen szavazattal elfogadta. 
 
 
8. napirend:  Egyebek 
 
• Mővelıdési Ház felújítás Mőszaki ellenıri ajánlat  
 
Grúber: A Bricoll Kft. adott ajánlatot, korábban többször mőszaki ellenıriztek nekünk, 
például járdaépítésnél, csapadékvíz elvezetésnél is. Mindig elégedettek voltunk a 
tevékenységével a Sáfrán úrnak. Ismeri a települést. javaslom, hogy a Bricoll Kft. bízzuk meg 
a Mővelıdési Ház felújításának mőszaki ellenırzésével. 
Aki elfogadja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Négy igen szavazattal a testület 
egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 

20/2011.(II.23.) KT. számú határozat 
 
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Mővelıdési Ház felújításának 
mőszaki ellenıri tevékenységével megbízza a Bricoll Kft.-t. 
 
Felhatalmazza a polgármestert  mőszaki ellenırzésre vonatkozó szerzıdés aláírására 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester 
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• Iskolai jótékonysági bál támogatása (nyári tábor) 
 
Grúber:  Az iskola  jótékonysági bált szervez az iskolában. Célja a gyerekek nyári 
táboroztatása. Javasolom, hogy az önkormányzat is támogassa a jótékonysági rendezvény 
célját. 
A képviselı-testület egyhangúlag a következı határozatot hozta. 
 

21/2011.(II.23.) KT. számú határozat 
 
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az iskolás 
gyerekek nyári táboroztatására szervezett iskolai jótékonysági bált 50.000,-ft-tal támogatja. 
 
Határidı: a támogatás átutalására   2011.március 30. 
Felelıs:    Grúnber Zoltán polgármster 
 
 
 
 
Grúber: Március 15-i ünnepség megtartása.  
Tájékoztatni szeretném a testületet, hogy a település március 15-i ünnepségének megtartására 
március 15-én délután 16 órakor kerül sor az iskola elıtti kopjafánál. 
Ha nincs képviselıi kérdés, javaslat, az ülést 21 óra 30 perckor bezárom. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
Antalné Zabányi Júlia                                                              Grúber Zoltán 
              Jegyzı                                                                         polgármester 


