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

Jegyzıkönyv

Készült 2011.március30-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 hat fı
van jelen. A polgármester ismertette a napirendi pontokat. A napirendi pontokra tett javaslatot
a testület egyhangúlag elfogadta.
Napirend elıtt Eck Ferenc kért szót.
Eck Ferenc: Javaslom, hogy a támogatottak pénzügyi elszámolását elıször a Pénzügyi
Bizottság tárgyalja meg, és utána a testület.
Grúber: Az egészségüggyel és Mővelıdési Házzal olyan feladat ellátási szerzıdésünk van,
ami nem tartalmazza., hogy számla másolattal számoljon el. A megállapodás alapján eleget
tettek a az elszámolási kötelezettségüknek.
Eck Ferenc: Önkormányzati törvény testület bizottságai elıkészítik a feladatok ellátását, civil
szervezeteknek részletesen le van írva, hogy hogyan, mint. A szerzıdésben nem tudom, mi
van. Régiek a szerzıdések. Közpénzek felhasználásáról le van írva, hogy hogyan, milyen
módon kell elszámolni. Keringenek mendemondák a közpénzek felhasználásáról. Így
számomra nem alátámasztott a pénzügyi elszámolás. Én nem tudom megszavazni a
beszámolót, ha nem tartalmazza a pénzügyi elszámolást.
Grúber: Mi az egészségügyet egy színvonalasabb ellátásért támogatjuk, nekik nem kell
pályázni az önkormányzati támogatásra, változnak a jogszabályok, ha van ilyen igény minden
további nélkül meg lehet tenni. Erre még eddig nem volt igény, ennél részletesebb elszámolást
nem kellett benyújtania.
Eck Ferenc: A civil szervezetek a közösség elıtt végzik a tevékenységüket, mégis sokkal
szigorúbb szabályok szerint kell elszámolniuk.
Grúber: A jövıben le lehet írni, hogy milyen szempontok szerint írják meg a beszámolójukat.
Nem lenne etikus, ha most mondanánk meg nekik. Elıbb kellett volna szólni errıl az
igényrıl.
Dr. Tutervai: Az elszámolásban eddig így kötött minket az önkormányzat. Az iratainkban
való turkálást személyesnek érzem, és sértınek. Hozzon a testület olyan határozatot, hogy
tételesen, akár számláról, számlára tételesen fogok elszámolni.
Grúber: Képviselı úr olyan módosító indítványt tett, hogy a testület a pénzügyi elszámolást
külön tárgyalja. Bizottság elıtt számoljanak be a támogatás felhasználásáról.
Csapucha: Javaslom, hogy a jelenlegi határozat szerint tárgyaljunk, de most tárgyaljuk meg
ezt. Ne most szavazzunk errıl. A civil szervezetek sem a bizottságnak számolnak be. Egy
másik testületi ülésen tárgyaljuk meg, a pénzügyi elszámolást.
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Grúber: Szavazás: aki azzal ért egyet, hogy a szakmai és a pénzügyi beszámolót most
tárgyaljuk, kézfelemeléssel jelezze: négy igen, két nem ellenében a testület úgy döntött, hogy
a mai napon tárgyalja a beszámolót és a pénzügyi elszámolást.

33/2011./III.30./KT.sz. határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az egészségügyi és a
közmővelıdési feladatellátásról szóló szakmai tájékoztatót és a pénzügyi elszámolást egy-egy
napirenden belül tárgyalja

1.napirend:

Szennyvízvagyon eszközállomány 2010. évi elszámolása

Grúber: Testület tagjai írásban megkapták az elıterjesztést A napirend keretében megadom a
szót Stang Elemér úrnak.
Stang:
A szolgáltató az eszközállomány elszámolással eleget tett a szerzıdésben
foglalt kötelezettségek egyikének.
Grúber: Van-e kérdés, észrevétel?
Eck Ferenc: 4/A számú tábla. Mit takar? Szennyvíz kezelésbıl bevételébıl kellett
ráfordítani?
Siposné Balázs Éva OSZ Rt. : Vagyonkezelés lényege: A kezelésre átvett vagyonállományt,
az eszközállományt nekünk szinten kell tartani. Szakértı cég végezte el a felmérést.
Amortizációt kellett visszapótolnunk a kecskédi szennyvízvagyonba.. Tavaly többet
költöttünk, ezt tüntettük fel. Többletfelhasználás történt. Karbantartási költségekkel ezek majd
elfogynak. Eleget tettünk a vagyonkezelıi szerzıdésünknek.
Köszönöm. Van-e még kérdés?
Grúber:
Aki egyetért az elıterjesztésben foglaltakkal, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú. Köszönöm
További eredményes munkát kívánunk.
34/2011./III.30./KT.sz. határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja az Oroszlányi Szolgáltató Zrt ,
mint vagyonkezelı elszámolását Kecskéd község szennyvízelvezetı és kezelı mő 2010. évi
eszközállományára vonatkozóan a csatolt mellékletek alapján, a vagyonkezelıi szerzıdés
11.§-ban foglaltak szerint
Határidı: azonnal
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester
2. napirend: Háziorvos és a fogorvos tájékoztatója a 2010. évi egészségügyi ellátásról,
elszámolás a 2010. évi önkormányzati támogatással
•

Háziorvos tájékoztatója

Grúber Zoltán: Megadom a szót dr. Tutervai Istvánnak.
dr. Tutervai István: Egy orvosi rendelı nem csak arról szól, hogy bejön egy ember betegen
és majd meggyógyul, ennél sokkal cizelláltabb a helyzet.
Az orvosi tevékenységnek vannak szintjei. Megelızés, gondozás, rehabilitáció. Nagyon nagy
örömmel vettem a testület döntését, a méhnyak rák elleni vakcina ingyenessé tételét az iskolás
korú lányok részére. Táppénz fegyelem jó Kecskéden. A munkanélküliség alacsony a
településen, a táppénzes napok számával a felügyelı is elégedett.
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Nagy örömmel látom, hogy gyógytestnevelés van az iskolában és elviszik úszni is
rendszeresen a gyerekeket.
A tájékoztató táblázatait is ismertette a háziorvos. A halálozási adatok közül : két vezetı
halálok van, szívelégtelenség és rák.
Büszkék vagyunk a színvonalasan megépített és színvonalasan mőködı orvosi rendelınkre
nyugodtan nevezhetem európai színvonalúnak.
Tomayer Béla: Van e valami adat arra vonatkozóan, hogy a megelızés menyire sikeres?
dr.Tutervai: Objektíven nem mérhetı. Nagyon hosszú a diabetológiai várólista. Gyorsan
kellene oda küldeni a betegeket. Jó lenne ha egy korszerő gyógyszert a betegünknek a
diabetológus feltudna írni. Abban, hogy jól szőrjük a betegeinket, nagyon komoly
eredményeink vannak.
Tomayer: Másik kórház nem tudna minket fogadni?
dr. Tutervai: Sajnos nem . Más kórházban is komoly a várólista
Eck Márton képviselı 17 óra 55 perckor megérkezett.
A jelenlévı képviselık száma hét fı.
dr. Solti Hilda: A fertızı betegségek mennyire jellemzıek a településen?
dr Tutervai: A téli idıszakban influenza a jellemzı.
dr. Solti: az ingyenes oltásokat propagálni kéne, erre nagyobb hangsúlyt kellene fordítani. A
halálokok miatt az országos szőrésekre küldést kell emelni.
dr Tutervai: Önkéntes szőrıvizsgálatokon vesznek részt a lakók Kb. 200 mammográfiás
vizsgálat történik évente. Ez jó arány. A mellrák miatt magasabb a halálozás az idısebb
korosztályban.
dr. Solti: A praxisok jobban fognak járni a finanszírozás változásával.
Hartman: Örömmel hallom ezt az információt. Talán ellensúlyozni fogja a csökkenı
önkormányzati támogatásokat.
Csapucha: Óvodai szülık hogyan gondolkodnak a beteg gyerek óvodába járatásáról? Terjed
a fertızés a csoportban, tudunk- e valamit tenni, felvilágosítani a szülıket. Úgy tudom, hogy
ez itt Kecskéden is jellemzı.
A másik kérdésem: Gyógyszerreklámokkal van tele a média. Nem tudunk ezen országos
szinten változtatni? Nem tudunk ellen-lobbit indítani ez ellen?
dr Tutervai: A védını kezdeményezte ezt intézményi szinten. A fertıtlenítésre felhívta az
óvodapedagógusok figyelmét. A fertızések elkerülése miatt otthon kellene tartani a beteg
gyereket, ezt a szülınek is be kellene látni.
A másik. Minket is teljes mértékben felháborít, hogy ennyire szabadjára engedték a reklámot.
Az emberek túlgyógyszerezik magukat. Önmagukat mérgezik, nincsenek tisztában a
mellékhatásokkal.. Nem látom a lehetıségek, amivel fel tudnánk lépni ez ellen.
Wittmann: Kiugró adat a gerincferdülés. Nincsen-e lehetıségünk arra, hogy megelızzük,
óvodai szinttıl elindulva.
dr. Tutervai: Korai stádiumban kiszőrjük a gyerekeket. Óvodásnál is találtunk már
gerincferdülést. Mi láttunk már nagyon súlyos betegeket, akiknek már csak a mőtét
segíthetett. Megelızni nem igazán tudjuk. Az úszást már az óvodában kellene kezdeni.
Csapucha: Az elmúlt idıszakban szakvizsgálatra beutalt betegek várakozási ideje hogyan
alakult? Maradt-e a különbség?
dr. Tutervai: Maradt. A vérvétel valóban kritikus dolog. Megszabták, hogy milyen vérvételt
kérhetünk soron kívül. Röntgent viszont azonnal meg tudnak csinálni. Intézményvezetı
hatáskörben van, hogy melyik intézményben ez hogyan van szabályozva.
Csapucha: Van-e olyan betegség fajta, ami az országos szintnél magasabb Kecskéden?
dr.Tutervai: Igen, a rosszindulatú daganatos betegségek halálozása magasabb, mint a
megyei mint az országosnál.
Tomayer: A védıoltások nem veszélyesek-e egymásra?
dr. Tutervai: A védıoltások beadásának szabályozott rendje van..

4
dr. Solti: Védıoltási módszertani levél megjelenik minden évben. Kötelezı és választható
oltások vannak. Meghatározzák, hogy milyen intervallumban adhatóak ajánlható vagy
kötelezı oltások .
Grúber: Van-e még kérdés? Nincs. Doktor úr a tıle korábbi években is megszokott
alapossággal készítette el a beszámolóját. Áttekinthetıen vázolja a község egészségügyi
helyzetét. A településen lakónak az a legfontosabb, hogy megbízhat az orvosában, stabil
ellátásban részesül. Magas az orvosok elvándorlása az országból. Nálunk a legmegnyugtatóbb
az orvosi ellátás. A kistérségben nagyon nagy probléma az orvos elvándorlás. Számunkra
fontos, hogy az emberek biztonságban érzik magukat. Az önkormányzat és a házi orvosi
praxis között is kiemelkedıen jó a viszony. Kérjük és megkapjuk a szakmai segítséget.
Doktor úr ingyen végzi el az oltásokat. Kellıképpen meg kell becsülnünk. Még jobb
eszközellátást szeretnénk.
Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel szavazzunk.
Elıször a 2010. évi tevékenységrıl szóló tájékoztatóról, majd a pénzügyi elszámolásról.
2010. évi tevékenységrıl szóló tájékoztató Hét igennel elfogadva
35/2011. (III.30.) KT. sz. határozata
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a házi orvos 2010 évi egészségügyi
ellátásról készült tájékoztatóját elfogadta.
Pénzügyi beszámoló: Hat igen, egy. Tartózkodás

36/2011. (III.30.) KT. sz. határozata
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a házi orvos 2010 évi önkormányzati
támogatás pénzügyi elszámolását elfogadta.

•

Fogorvos tájékoztatója

Grúber Zoltán: Megadom a szót dr. Farkas Emiliának.
dr. Farkas Emília: WHO 5 évenként a 12 éves gyerekeket kijelöli, amit indexálni kell, 2005ös felmérés van : EU-s tagállamokban három legyen, 2005-ben 2,8 2010-ben 2,47 % nálunk
Kecskéden. Németországot, Ausztriát nem érjük el, ez 1, % körül van. A gyerekekre
különösen nagy figyelmet fordítunk. Jó helyzetben vagyunk, az iskolából csoportosan
elengedik ıket.. Egészítette ki tájékoztatóját a doktornı.
Eck Ferenc: Azt jelenti, hogy egy 12 éves gyereknek 2-3 tömött foga van?
dr. Farkas: Igen, de most jobb a helyzet. Jobb a gyerek összetétele most, mint 5-6 éve.
Csapucha: Megdöbbentem, hogy az OEP csökkentette a praxis óraszámát. Meg szeretném
kérdezni, hogy ha Magyarországon egyforma állampolgárok vagyunk, egyformán fizetjük a
járulékokat, akkor miért van ez? Növekedni fognak a várólisták, drágább lesz a kezelés, mert
el kell menni magánrendelésre.
dr. Solti: Én sem értettem az óraszám dolgot. OEP azt mondja, hogy másfél éve így van, az
óraszáma megmarad, a finanszírozásbeli a gond. Kamarai tagság az egészségügyi ellátóknak
kötelezı lesz. A beszámolóban ki van emelve prevenciós munka , pozitívan értékelendı.
dr. Farkas: Amit 30 órában teljesítettem eddig, azt már nem jelenthetem,
teljesítményarányos finanszírozásban egy betegnél több beavatkozást megcsináltunk, de már
egy napra csak egy tömést jelenthettünk le. De ha már be van injektálva a beteg, több
beavatkozást meg tudunk csinálni.
Eck Ferenc: Mivel indokolta az OEP?
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dr. Farkas: Semmivel, késıbb vettük észre, más praxisból szóltak, hogy változott. Aki
jobban érzékelte, hamarabb észrevette. Lakosságszám alapján kapjuk. Napi három és fél óra
lehet a rendelési idı. Többet dolgoztunk ezért is marasztalt el minket az OEP két éve.
Vizsgálták, hogy maradéktalanul megtörténtek-e a lejelentett beavatkozásaink.
Grúber: Van-e még kérdés? Nincs. Vitát lezárom. Szépek ezek az eredmények. Azt mutatják,
hogy rengeteg beavatkozás van Kecskéden. Szomorúak vagyunk azért, hogy idıkorlátok
vannak. Reméljük, hogy a finanszírozás kérdésében az egészségügyi kormányzat tovább fog
lépni. A prevenció nagyon eredményes Kecskéden. A gyerekek szívesen mennek a rendelıbe,
nagyon jó a kapcsolat az iskolásokkal. Az eszközellátás jó. Modernek a kezelıegységek.
Köszönjük a fogorvosi tevékenységet az asszisztenciának, Dórinak is Köszönöm a fogászati
praxis tevékenységét. Remélem, hogy meg tud maradni Kecskéden ez a tevékenység is.
Szavazzunk: Elıször a 2010. évi tevékenységrıl szóló tájékoztatóról, majd a pénzügyi
elszámolásról.
2010. évi tevékenységrıl szóló tájékoztató Hét igennel elfogadva
37/2011. (III.30.) KT. sz. határozata
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a fogorvos 2010 évi egészségügyi
ellátásról készült tájékoztatóját elfogadja.
Támogatással elszámolás: Hat igen egy tartózkodással a testület elfogadta a tájékozatót.
38/2011. (III.30.) KT. sz. határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a fogorvos 2010 évi önkormányzati
támogatás pénzügyi elszámolását elfogadta.
3. napirend:

Védını beszámolója a 2010. évi feladatellátásról

Grúber: Írásos anyaggal kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítést?
Szücsné: Nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni, de ha van valakinek kérdése, szívesen
megválaszolom..
Eck Ferenc: Várandós anyák számában jelentıs csökkenés van. Ki fog hatni mind az óvodai
és mind az iskolai létszámra.
Szücsné: Nem tudok hatással lenni erre.
Bankósné: Valóban az egész kistérségben csökkent a gyerekek száma. Ez mindenütt
probléma. A Kolléganınek a Szociális Szolgálattal való kapcsolatáról szeretnék többet
hallani.
Szücsné: A gyerekjóléti szolgálattal kiemelkedıen nagyon jó a kapcsolatom. Évek óta
ugyanaz a személy látja el ezt a feladatot Kecskéden.2010-ben sem írásbeli, sem szóbeli
jelzést nem kellett tennem a gyerekjóléti szolgálat felé. Ebben a korban még jobban figyelnek
a szülık a gyerekekre..
Grúber: A jelzırendszer nagyon jól mőködik Kecskéden. Születéstıl 100 éves korig senki
nem tud kicsúszni belıle. Köszönöm a megállapítást, hogy a szakmai anyag nagyon jó.
Torzítás nélkül tükrözi a védını tevékenységét. Doktor úrral nagyon jól látják el ezt a
tevékenységet. Nagyon megbecsült Szőcsné szakmai körökben. Részt vesz ismereterjesztı
elıadásokon. Külön köszönetet szeretnék mondani, a HPV oltás megszervezésében nagy
segítségemre volt. Köszönetemet szeretném ezért mind a doktor útnak, mind Ibolyának
kifejezni ezért.
Megköszönöm a védınıi szolgálat tevékenységét, és kérném a továbbiakban is hasonló jó
színvonalon lássa el feladatát
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Szavazás: hét igen szavazattal elfogadva a védınıi beszámoló.
39/2011. (III.30.) KT. sz. határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a védını 2010 évi tevékenységérıl
szóló beszámolót elfogadta.

Szünet: 19 óra 05 perctıl
19 óra 15 perckor folytatjuk.
4. Napirend:

A 2010. évi Közmővelıdési feladatellátásról tájékoztató, elszámolás
a 2010 évi önkormányzati támogatással

Grúber: Kíván-e szóbeli kiegészítést tenni az elıterjesztı?
Pozsárné: Nem. De ha van kérdés szívesen válaszolok.
Eck Ferenc: Tárgyalta-e a Kulturális Bizottság?
Grúber: Tudomásom szerint nem tárgyalta.
Eck Ferenc: Az SZMSZ szerint tárgyalnia kellett volna. Ezt a napirendet így nem tudom
tárgyalni. Számlákkal számoljon el a kapott támogatásról.
Grúber: Ha ez így van szabályozva, csak így lehet tárgyalni. Ha a bizottság megtárgyalta,
napirendre tőzzük.
Eck Ferenc: Civil szervezetek támogatási szerzıdésében is az van, hogy számlákkal
alátámasztva számoljon el.
Pozsárné: Számlákat tudok adni, a könyvelı még jobban szétszedi. Most is amit hoztam
számlákat
fedezi a támogatás összegét. A Mővelıdési Ház mőködtetése nem
összetévesztendı egy civil szervezet támogatásával. Minden helyi szervezet nálunk tartja a
győlését, sok a tisztítószer, egyéb kiadás. Nagyon nehéz a mővelıdést fenn tartani.
Grúber: Javasolom, hogy napoljuk el a napirendet. Ha törvényesen akarunk mőködni, ezt
kell tennünk. Szavazzunk:
Hartman: Nem látom okát, hogy miért kellene ezt tennünk.
Grúber: Van-e kérdés?
Eck Ferenc: Csak a pénzügyi elszámolási részét szeretném látni. Nem a szakmai mőködését.
A képviselı-testület egyhangúlag a következı határozatot hozta:
40/2011. (III.30.) KT. sz. határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a 2010. évi
Közmővelıdési feladatellátásról szóló tájékoztatót, elszámolást a 2010 évi önkormányzati
támogatással címő napirendet a következı ülésen tárgyalja.
Felkérik a Kulturális Bizottságot, hogy az elıterjesztést elızetesen tárgyalja meg.
Határidı: következı munkaterv szerinti ülés
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester
Grúber: Értesíteni fogjuk a Kulturális Bizottsági ülés idejérıl a mővelıdési ház vezetıjét.
Köszönöm szépen a megjelenést.
Pozsárné: szeretném megkérdezni, hogy mikor lesz a felújítás, mert jelentkeznének be
például esküvıre is.
Grúber: Most ezt pontosan nem tudjuk megmondani, mert csak a jövı héten írjuk alá a
szerzıdést.
Pozsárné: Köszönöm.
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5. napirend: Szervezeti és Mőködési Szabályzat felülvizsgálata, módosítások
elfogadása
Grúber: Az elıterjesztést elızetesen mindenki megkapta?Van-e kérdés?
Eck Ferenc: Pénzügyi Bizottság feladatköre, nem pénzügyi bizottsági feladat ami itt le van
írva, egyes számú melléklet, ennél többet kéne, költségvetési feladatokat kellene végezniük
Antalné: A jelenlegi SZMSZ-ünk azokat a feladatokat tartalmazta, amit az önkormányzati
törvény 92.§.(13) bekezdése is tartalmaz. Az új SZMSZ 1.sz. melléklete már nem tartalmazza
azokat a feladatokat amit az Ötv. egyébként is szabályoz. Amit magasabb rendő jogszabály
szabályoz azt nem szabad ismételni. A jogszabályszerkesztésrıl szóló törvény alapján a régi
SZMSZ-t át kellett volna szerkeszteni, ezért célszerőbb egy újat alkotni, mert a réginek
szinte minden sorát módosítani kellett volna.
Grúber: Van-e további kérdés?
Csapucha: Közmeghallgatással kapcsolatban javasolnám, hogy hagyjuk ki belıle a november
hónapot, ne legyen az idıpont meghatározva.
Grúber: Van más vélemény? Nincs. Akkor a november kikerül. Szavazásra bocsátom.
Aki a javasolt módosítással az új Szervezeti és Mőködési Szabályzatot elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúan hét igen szavazat.
A képviselı-testület a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 6/2011./III.30./sz.
rendeletet egyhangúlag elfogadta.
6. napirend:

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, a hozott
döntésekrıl, jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról

Február
9. Mővelıdési Ház bejárás
24. Vértes-Gerecse Lakossági Fórum volt a Mővelıdési Házban
25. Néptánc Egyesület közgyőlése volt
28. Óvodai betörés
Óvodavezetıvel feljelentést tettünk a betörés miatt.
28. Mővelıdési Ház kivitelezési munkáira ajánlatok bontása
28. Képviselı-testületi ülés volt
Március
3. Új Széchenyi Terv ismertetésén voltam Oroszlányon
4. TÖOSZ Megyei Önkormányzatok Fórumán küldöttnek választottak
5. Old Timer Aero Klub évzáró rendezvényén vettünk részt alpolgármester úrral
7. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés volt
8. Nınap alkalmából az intézmények dolgozót köszöntöttük
9. Képviselı-testületi megbeszélés volt Nikits Lászlóval Mőv.Ház felújításról
10. Egyházközséggel a templom felújításról tárgyaltunk
11. Budapesten Virág Miklósné temetésén vettem részt
12. Mővelıdési Ház bejáráson voltunk
15. Március 15-i ünnepséget tartottunk, koszorúzás, megemlékezés volt
16. Homokbányai ároktisztítás történt egy torlasz miatt
28.125,-ft-ért.
18. Képviselı-testületi rendezvény volt a Horgásztanyán
22. MAPI Zrt. pályázatíróval megbeszélés volt
23. Közfoglalkoztatásról tárgyaltunk
24 rendkívüli képviselı-testületi ülés volt
25. Által-ér híd terület átadása történt meg
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28. Optikai kábel lefektetésének bejárása történt meg
A munka fele készült el
29. TÖOSZ küldött győlésén voltam
29. Mőszaki Bizottság megbeszélést tartott a Mővelıdési Ház felújításával kapcsolatban
Pótmunkákra árajánlatot kell kérni
Grúber: Van-e a beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel?
Hartman: Óvodavezetı meghallgatása megtörtént-e?
Grúber: Igen.
Hartman: Gyalázatos volt a március 15-i ünnepség. Valamit rosszul csinálunk. Nincs
szükség külön megemlékezésre. A Nyugdíjas Klub adta ki a jelenlévık 2/3-át. A lovasok idei
felvonulása színvonalasabbá tette..
Grúber: Nem kötelezheted arra a gyerekeket, hogy kötelezıen részt vegyenek rajta.
Eck Ferenc: Az ünnepek szellemiségét be kell vinni az intézményekbe. A szülık felelısségét
érzem. Intézményi dolgozók részérıl is volt hiányzó bıven.
Hartman: Én azt mondtam, hogy a gyerek úgy érzi, teljesítette a kötelességét az iskolai
rendezvénnyel, ezért nem kellene külön-külön ünnepséget tartani, hanem egy közös
megemlékezést.. Lovasok idén dicséretet érdemelnek.
Más. Repülıtér: Faház épületét újítsuk fel. Mint tulajdonos. Gondolkozunk rajta.
A tájékoztatást a képviselı-testület egyhangúlag elfogadta.
7. napirend: Egyebek
•

Óvodai betöréssel kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételérıl

Grúber: Felolvassa az ÁMK vezetı levelét.
Eck Ferenc: Óvoda pénzét megfelelıen kezelte. Szülıi Szervezet pénzét az óvoda olyan
módon kezelte, mintha az óvodáé lenne, ezért felelısség terheli ıket. Nem tudok azzal egyet
érteni, amit a vezetı leírt, de nem tudunk vele mit kezdeni.
Hartman: Nem tájékoztatást kértünk, hanem jelentést. Pénzkezelési szabályzatban foglaltakat
nem tartotta be. A pénz az pénz, az összeg az összeg. Hetek óta ott volt.
Eck Ferenc: Érzem az óvodavezetı felelısségét ebben. Mit tudunk tenni ebben az ügyben?
Csapucha: Egyet értek alpolgármester úrral, képviselı úrral. Tennünk kell ezért valamit. Arra
tolják a felelısséget, aki tesz valamit ezért a gyerekekért.
Csapucha: Javaslom, hogy a jogászunkkal vegyük fel a kapcsolatot, hogy mit tehetünk.
Grúber: A jogász azt fogja mondani, hogy indítson kártérítési pert a Szülıi Szervezet.
Hartman: A Szülıi Szervezet része az óvodának, ha pénzzel támogatják az intézményt, azt
be kell vételezni a költségvetésbe, a természetbenit, tárgyakat a leltárba. Átvett pénzeszköz,
amit be kellett volna vételeznie.
Grúber: Ide kell hívni az óvoda vezetıt, a Szülıi Szervezetet, mielıtt még az ügyvéddel
beszélünk.
Tomayer: Ez fölött nem hunyhatunk szemet.
Grúber: Felveszem a kapcsolatot a jogásszal, hogy egyáltalán tudunk-e csinálni valamit.
Hartman: El sem jut a tudatáig, hogy átvette ezt a pénzt, felelısséggel tartozik érte.
A dolgok erkölcsi helyretételére van szükség. Ezt várja el a falu.
Grúber: Hívjuk ide egy testületi elbeszélgetésre. Idehívjuk ıket egy délutánra, de nem egy
idıpontra.
Eck Ferenc: Írjuk meg a munkáltatójának, hogy nem tudjuk a válaszát elfogadni, az
óvodavezetı ezt a pénzt átvette, ı felelıs érte, nem tartotta be a pénzkezelési szabályzatot,
hogy csak 20 ezer forintot tarthat az óvodában. Kérjük az ügy újabb kivizsgálását.
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Grúber: Aki egyetért azzal, hogy az ÁMK vezetıjének újabb levelet írjunk és munkáltatói
intézkedést kérjünk, kézfelemeléssel jelezze. Hét igen szavazattal a testület a következı
döntést hozta.
41/2011.(III.30.) KT. sz. határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza a polgármestert, hogy a
Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Intézményfenntartói Társulás vezetıjének írásban jelezze,
hogy a kecskédi Napközi Otthonos Óvodában történt betörés következtében a Szülıi
Szervezet által összegyőjtött pénz kezelése és eltőnése miatt munkáltatói eljárás
kezdeményezését kéri. Az ÁMK vezetı ez ügyben adott tájékoztatását nem fogadja el.
Határidı: azonnal
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester

21 óra 15 perckor Wittmann Csaba képviselı távozott. Jelenlévı képviselık száma hat fı.

•

Mővelıdési Ház lépcsıfeljáróhoz vasrácsos ajtó, védıkorlát felszerelése.

Grúber: Árajánlatot két helyrıl kértem. Kirschner Mihály 129.300,-Ft-os és Ruppert József
75.000,-Ft-os árajánlatot adott.
A képviselı testület egyhangúlag a következı határozatot hozta:
42/2011.(III.30.) KT. sz. határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a Mővelıdési Ház
lépcsıfeljárójához vasrácsos ajtót és védıkorlátot szereltet fel. A munka elvégzésével -a
benyújtott árajánlat elfogadásával- Ruppert József vállalkozót bízza meg.
Határidı: 2011.május 30.
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester
.
•

HPV oltás

Grúber : 2011 –ben ha mindenki kéri hat kecskédi kislány kaphat HPV oltást.
Képviselı-testület biztosítja 2011 évben is. Öt igen egy tartózkodás mellett a testület a
következı döntést hozta:
43/2011. (III.30.) KT. sz. határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy
• 2011 évben is ingyenesen biztosítja a HPV elleni vakcinát a kecskédi lakóhellyel
rendelkezı lányoknak.
• A vakcina árát a tartalék keret terhére biztosítják.
Határidı: azonnal
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester
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•

Óvodai riasztórendszer árajánlatok

Grúber: Több helyrıl kértem árajánlatot. Várjuk meg az összes ajánlatot a döntéshez
Egyhangúlag elfogadva.

Zárt tárgyalás
•

Gyógyszertámogatás ( 44-45 határozatok)

A zárt tárgyalás befejezése után az ülés folytatódott.
•

dr. Budaházi István pénzügyi támogatási kérelme

Grúber:A polgármester ismerteti Budaházi István levelét.
Támogassa az önkormányzat Budaházi úr kérelmét?
A Képviselı-testület olyan döntést hozott, hogy nem áll módjában támogatást nyújtani.
6 nem szavazattal a testület a következı döntést hozta:
46/2011. (III.30.) KT. sz. határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nem támogatja dr. Budaházi István
pénzügyi támogatásra vonatkozó kérelmét.
Határidı: azonnal
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester

8. napirend:

Interpelláció

Tomayer Béla:
• Belterületi önkormányzati utak állapota, felmerült hibák kijavítása.
Garanciális javítást meg kell vizsgálni.. Nézze meg szakember.
Antalné: A Mőszaki Bizottság mérje fel az úthibákat. A felmérésrıl értesítjük a kivitelezıt
A hibákat garanciában vagy jótállásban javítsa ki.
•

Óvoda utcai járda melletti vízelvezetı betorkolló részét meg kellene csinálni.
Grúber: A kivitelezı tud róla, ki fogja javítani. .

•

Jövı hétre meghívjuk polgármester urat és a kt. tagjait, ifjúsági horgászversenyt
rendezünk. Gyülekezı hét órától van.
Felnıtt versenyre- májusban lesz- az egész testületet meghívom.

Eck Ferenc:
•

Utak állapota több helyen veszélyes , pl. Kossuth utca-Kossuth köz kanyar. Nem lehet
várni az útépítéssel, ezt azonnal javítani kell.
Grúber: Darócziéknál a Kollok megcsinálja meleg aszfalttal.
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•

Iskolai parkolóval hogyan állunk.
Grúber: Geszler Attilát keresi meg, hogy nézze meg a helyszint és adjon javaslatot.

•
•

Településfejlesztési terv
Antalné: Erre a hétre ígérték.

•

Képviselıi keret szabályzattal hogy állunk?

Antalné: A februári ülésen volt napirend, akkor a testület elnapolta . Azért nem született
döntés, mert nem volt jelen az összes képviselı. A szabályzat kész. Dönteni kell.
Grúber: Mi a helyzet az elmaradt tavalyi október-november-december hónappal?
Antalné: Nem maradt el három hónap. A választás után az új képviselı-testület nem döntött
a képviselıi tiszteletdíjról. Nem volt róla döntés. Elıirányzat volt rá a tavalyi költségvetésben
Csapucha: Akkor október 3-tól lesz érvényben ez az új szabályzat?
Antalné: Nem. Tavaly nem volt még képviselıi keret. A választásokig a képviselık felvették
a tiszteletdíjat. Ez évtıl fogadta el a testület a képviselı keretet, a költségvetési rendeletünk
szerint céltartalékban van téve. A felhasználás, az eljárás módjáról szól a szabályzat, amit el
kellene fogadni.
Grúber: Mi a módja, annak, hogy a tavalyi három hónapi tiszteletdíját is felhasználhassa a
képviselı.
Antalné: Dönteni kell róla.
Grúber: Képviselıi-keret része lesz az elmaradt három hónap .
Eck Ferenc: Nemmel fogok szavazni, mert így is kevés a tartalékkeret, én nem veszem fel.
Grúber: Az elmaradt három hónapnak megfelelı képviselıi tiszteletdíj összegének megfelelı
összeggel a képviselıi keret megemelésre kerüljön ? Szavazzunk: öt igen, egy nem
szavazattal a testület elfogadta.
47/2011. (III.30.) KT. sz. határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a 2010. október –
november- december hónapra vonatkozó, 5 fı képviselıi tiszteletdíjnak megfelelı összeggel a
2011. évi képviselıi keretet megemeli a tartalék keret terhére.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Grúber Zoltán polgármester

Grúber:
Szabályzatról döntsünk
Antalné: felolvassa a szabályzatban foglaltakat.
Grúber: Szavazás, aki elfogadja kérem, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselı-testület hat igen
szavazattal egyhangú döntést hozott.

48/2011. (III.30.) KT. sz. határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselı-testülete A képviselıi keret felhasználásának
Szabályzatát jóváhagyja, mely a határozat mellékletét képezi.
A szabályzat a mai nappal lép hatályba.
Határidı: azonnal
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester
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Melléklet:
A KÉPVISELİI KERET FELHASZNÁLÁSÁNAK
SZABÁLYZATA

Kecskéd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 3/2011. (I.26.) KT. határozatával és a
költségvetési rendeletében képviselıi keretet állapított meg.
1.) A Képviselıi Keret felhasználásának megnevezése:
I.
II.

Egyéb községi feladatok támogatása
Helyi fejlesztések, karbantartások támogatása

2.) A Képviselıi keret felhasználásának szabályai:
I.

II.

Egyéb községi feladatok támogatása
1.

Támogathatóak a helyi civil szervezetek, a helyi német kisebbségi önkormányzat, helyi önkormányzati intézmény, helyi egyházközség.

2.

A települési képviselı rendelkezı levelet készít a Polgármesteri Hivatal részére
mely tartalmazza a támogatás célját, mértékét és a támogatott bankszámlaszámát.

3.

Amennyiben a települési képviselı a támogatást civil szervezet, helyi egyházközség részére kívánja nyújtani, az illetı szervezettel megállapodást kell kötni,
melyet a rendelkezı levélhez kell csatolni. A megállapodást az önkormányzat
részérıl - mint kötelezettségvállalásra jogosult - a polgármester írja alá.
Közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás az Ötv. 10.§. (1) bekezdése
d.) pontja alapján a képviselı-testület hatáskörébe tartozik.

4.

Ha a települési képviselı a támogatást az önkormányzat intézményének nyújtja
elegendı a rendelkezı levél I/2. pont szerinti benyújtása.

5.

Ha a támogatás termék vagy szolgáltatás megvásárlásával valósul meg, a
képviselı a szükséges tartalmi és formai elıírásoknak megfelelı számlát nyújt
be a Polgármesteri Hivatal részére a rendelkezı levéllel együtt.

Helyi fejlesztések, karbantartások támogatása
1.

Támogatás nyújtható Kecskéd község közigazgatási területén belül a fejlesztési
és jelentısebb karbantartási feladatok elvégzésére, pályázatok önrészéhez.

2.

A támogatást a települési képviselı kezdeményezi a rendelkezı levél
benyújtásával a Polgármesteri Hivatalnál.

3.

A felhasználás elıtt a képviselı a polgármesterrel egyeztet a megvalósítandó
célról, annak megvalósíthatóságáról és pénzügyi ütemérıl.
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4.

III.

IV.

V.

A Képviselıi Keret felhasználására vonatkozó közös szabályok
1.

A Képviselıi Keret a község közigazgatási területén belül használható fel
minden év december 31-ig.

2.

A települési képviselı a teljesítést a rendelkezı levél által, vagy a számlán
aláírásával igazolja.

3.

A támogatott minden év december 31-ig köteles a támogatással elszámolni .

4.

A támogatásban részesült szervezet a kapott támogatást kizárólagosan a
képviselıi rendelkezı levélben megjelölt célra fordíthatja. A felhasználást a
pénzügyi szabályoknak megfelelı bizonylatokkal köteles igazolni.
Amennyiben a támogatott a 3. pontban foglalt határidıig nem számol el a
felhasználásról, akkor a támogatást köteles visszafizetni a költségvetésbe.

A Képviselıi Keret felhasználásának nyilvántartása, tájékoztatás a keret
felhasználásáról
1.

A keret felhasználásáról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
A nyilvántartás tartalmazza a keret éves összegét, és annak képviselınként
rendelkezésre álló összegét, valamint az éves felhasználásra vonatkozó tételek
dátum szerinti feltüntetését és a maradvány összegét.

2.

A keret felhasználásáról a Polgármesteri Hivatal a költségvetési
beszámolókhoz (féléves, háromnegyedéves, éves) kapcsolódóan tájékoztatja a
képviselı-testületet.

A Képviselıi Keret felhasználásának ellenırzése
1.

VI.

Amennyiben a települési képviselı által kért feladat nem fejlesztésre ill.
jelentısebb karbantartásra irányul, a képviselı-testület dönt az adott munka
elvégzésérıl.

A Képviselıi keret felhasználásának ellenırzését a belsı ellenır végzi.
Az esetlegesen feltárt hiányosságokról azonnal tájékoztatja a képviselıtestületet.

Záró rendelkezés
A szabályzat 2011. március 30-án lép hatályba
A szabályzatot Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
48./2011.(III.30.) sz. határozatával jóváhagyta.

Antalné Zabányi Júlia sk.
jegyzı

Grúber Zoltán sk.
polgármester
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Csapucha: Kérem a Tisztelt Testületet, hogy támogassa az iskolai alapítvány részére 50 ezer
forint támogatásomat.
Grúber: Hat igen szavazattal a testület támogatja a kérelmet.
49/2011. (III.30.) KT. sz. határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselı-testülete jóváhagyja, hogy Csapucha Tamás
képviselı, képviselıi keretébıl 50.000,-Ft-ot az iskolai Alapítvány számára , a gyerekek
nyári táboroztatásának megszervezéséhez átutaltasson.
Határidı:
Felelıs:

2011. április 30.
Grúber Zoltán polgármester
Csapucha Tamás képviselı

• Eck Ferenc: MAPI-s anyag?
Grúber: Tárgyalnunk kell róla, rendkívüli ülésen fogunk tárgyalni róla

Ha nincs több kérés, a testületi ülést 23 óra 15 perckor bezárom.

Kmf.

Antalné Zabányi Júlia
jegyzı

Grúber Zoltán
polgármester

