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

J e g y z ı k ö n y v 
 

Készült 2011.05.25-én 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 öt fı 
van jelen. A polgármester ismertette a napirendi pontokat. A tárgyalás sorrendjében cserét 
javasol. Elıször a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját tárgyalja Képviselı-testület. A 
napirendi pontokra tett javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta. 
Köszönti e napirendi pontokhoz meghívott vendégeket. 
 
1. Napirend:     Gyermekvédelmi feladatok ellátásáról beszámoló 
 
Grúber: Megkérdezem a Gyermekjóléti Szolgálat szociális munkását, Gombosné Márkus 
Anitát, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? 
Gombosné Márkus Anita: Nem kívánok. 
Grúber: Köszönöm. Vitára bocsátom az anyagot . Van-e vélemény, javaslat?  
Grúber: Kellıképen elıkészített napirend. Írásos anyag részletesen bemutatja a 
tevékenységet. Minden évben tájékoztatom a testületet. Márciusban mindig van egy 
gyermekjóléti  tanácskozás. Örömmel állapítottuk meg, hogy kiemelkedıen nagy esetszám 
nem jelent meg Kecskéden. Külön öröm az önkormányzat számára, hogy együttmőködve 
nagyon jó eredményeink vannak a jelzırendszernek köszönhetıen. Intézményeink 
kellıképpen figyelemmel kísérik a gyerekeket. Mőködik a prevenció. A gazdasági helyzet 
nehezedése magával fogja hozni az esetszámok növekedését. Köszönöm a részletes és 
mindenre kiterjedı beszámolót.  Köszönöm a gyerekjóléti szolgálat tevékenységét és az 
intézmények munkáját. 
Mátics Katalin:Köszönöm a jó lehetıséget, körülményeket amivel ezen a településen 
dolgozhatunk. Szociális tervezet készül el, nyáron lép életbe. A jövıben kistérségi 
dokumentum készül, ami a jövı lehetséges irányait fogja felvázolni. Kérem az Önök 
segítségét együtt gondolkodásra. 
Grúber: Felajánljuk a segítségünket. Köszönöm a mai megjelenést. Lezárom a napirendet, 
kérem kézfelemeléssel jelezze aki egyetért.  
Öt igen, egyhangúlag elfogadva. 
 
 

62/2011.(V.25.) KT. számú határozat 
 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a település 2010 évre vonatkozó  
gyermekvédelmi beszámolóját elfogadta. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester 
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2.napirend:   Általános Iskola beszámolója az 2010/2011 évben végzett oktató, nevelı  
  munkáról, az elért eredményekrıl. 
 
Grúber: Megkérdezem az elıterjesztıt, kíván-e szóban kiegészítést tenni? 
dr. Karácsonyiné: Köszöntöm a testület tagjait. Mozgalmas évet tudunk magunk mögött. A 
beszámolónkban igyekszem leírni, amit a legfontosabbnak tartok. Ha a testületi tagoknak van 
olyan igénye, hogy mást is látni szeretne a beszámolóban, kérem jelezze. A TÁMOP 
meghatározta a tanévünket. Ennek a jegyében telt a tanév. Öt éven keresztül fenn kell 
tartanunk.. Folyamatosan végezzük a hagyományápolásnak megfelelı feladatunkat, ez bıvült 
a TÁMOP pályázat által ránk rótt feladatokkal. Ha az újat csinálni kell,a régibıl el kell 
hagynunk majd, mert a kettı együtt sok volt már nekünk is és a gyerekeknek is . TIOP 
pályázat az úgy nevezett laptopos pályázat . Nagyon tetszik a gyerekeknek. A pedagógusok 
képzése is halad. Belsı képzésekkel kell a kollégáknak majd fejlıdniük. A másik TIOP-os 
pályázatot aktualizálták. Ez 2007-es pályázat. Az eszközözök be vannak szerelve, mőködnek, 
a Kecskédi iskola kapta a legkevesebbet ebbıl a tantervi csomagból a társulás intézményei 
közül. Sajnos a támogatáskezelık váltogatták egymást, ahányszor új szervhez került, 
mindenki másnak eleget téve, de nagyon sok munkával járt. Élenjárunk a pályázatok 
kihasználásával. Minıségi oktatás szinten tartása a másik fı célunk. Magunknak írtuk elı. 
Belsı méréseket végzünk 5. és 8. osztályban szeptemberben. Kimeneti mérésünk van 
nyolcadik osztályban. Hat éve megy. Változó visszhangot hallunk vissza. Középiskolák 
alapozása érdekében tartjuk nagyon fontosnak. 10. osztályban vizsgáznak, un. kisérettségi 
van, Erre fel tudnak készülni azzal, hogy már megtapasztalnak egy vizsgahelyzetet. A 
fenntartói elvárásoknak való megfelelés. Hat évvel ezelıtt, a képviselı-testület 
megfogalmazta azt az elvárását, hogy a létszám emelkedjen. Ránk bízták a módszert. Ezzel 
kapcsolatban vannak külsı változások. Amikor támogatást kértünk az önkormányzattól 
programokhoz, volt olyan testületi hang, hogy nem kéne ennyi oroszlányi gyereket támogatni. 
Alsó tagozatból sok gyerek megy fel. Ha nem lenne a fejlesztıszobánk kialakítva bajban 
lennénk a helyiségekkel. A meg növekedett osztálylétszámokkal való foglalkozás a 
pedagógusok részérıl is nagy figyelmet igényel. A beiratkozások  megtörténtek. 4-5 tanulót el 
kellett utasítani, mert betelt a létszám. Most szembesültünk azzal, hogy az elsısök közül 
jelentkezett két szülı is, hogy inkább Oroszlányba járatják a gyereküket. Kérdezem, hogy 
van-e még olyan igény a testület részérıl, hogy oroszlányi gyerekekkel töltsük fel a létszámot. 
Mert ha igen, más technikát kell találnunk erre a gondra. Ebben a tanévben a néptánc oktatás 
beindult. Van egy elsı osztályosokból álló csoportunk, és egy harmadik osztályosokból álló 
csoport. A néptánc egyesület fizeti a néptánc oktató bérét. Az iskola abban segít be, hogy az 
iskolai idı alatt ez az oktatás megtörténik. A másik a zeneoktatás beindítása. Több szervezet 
összefogása kellett hozzá.  A német kisebbségi önkormányzat vásárolta meg a hangszereket, 
ık fizetik a tanárt, nagyon komoly kiválasztási folyamat volt. Harmonika, furulya, dob, gitár 
oktatás folyik a kecskédi iskolában. Három tanár végzi az oktatást, három területen. 
Készülünk a nyári iskolai táborunkra. 167 tanulóval megyünk a balatonvilágosi táborba. 
Szervezés alatt van minden. Bízunk a jó idıben. Nagyon sok szervezet, szülı anyagi 
segítségére volt ehhez szükség. 
Grúber: Köszönjük a tájékoztatást..Megkérem a Kulturális Bizottság Elnökét, hogy a 
bizottság véleményét ismertese. 
Eck Márton: A Kulturális Bizottság is megtárgyalta a beszámolót. Nagyon igényes anyag. 
Támogatjuk, elfogadásra javasoljuk.  
Hartman: Egyetértek a Kulturális Bizottsággal és nagyra becsülöm a munkátokat. 
Folyamatos együttgondolkodásról kell beszélnünk. Osztálylétszám kérdése. 12 fı helyi 
tanulóval nem lehetne létszámot fenntartani, meg kell határozni egy olyan optimális 
létszámot, ami anyagilag finanszírozható, viszont az anyagi támogatással egyensúlyba kell 
hozni.  
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Költségvetéssel kapcsolatban betettem volna, hogy milyen összegekbıl tevıdik össze a 
költségvetés. Egy iskolának hosszútávon akkor érik be a nevelıi munkája, ha kellı szigort 
alkalmaz a tanulókkal. Gratulálok az elvégzett munkához. Kívánok a munkátokhoz sok sikert, 
javaslom elfogadásra a beszámolót. 
Eck Ferenc:  A létszám tekintetében szeretnék szólni. Egy-két éve elindította az iskola ezt a 
folyamatot az alsó tagozatban Rá kellene szánni az idıt, kiszámolni, hogy a létszám optimális 
legyen. Megfontolandó, hogy mi az a létszám, amivel optimálisan mőködtethetı. Országos 
mérésnél látszik, hogy évrıl-évre a kompetencia mérésben csökken a gyerekek teljesítménye. 
Reméljük, hogy ez meg fog változni. Romlott a teljesítmény 2008-hoz képest. Köszönöm 
szépen. 
Grúber: Látom, hogy az iskola megtesz mindent, hogy a minıség javuljon. Minek 
köszönhetı ez a csökkenés, szakmailag? Miben látjátok az okát? 
dr. Karácsonyiné: A 8. osztály 30-31 fıvel ment. Nagyon gyenge képességő társaság volt, 
magas létszám, nem volt köztük kiemelkedıen jó képességő gyerek. Meglepetést a hatodik 
osztály hozta, akik most hetedikesek. Se magas létszám, jó tanulók vannak köztük, nem 
tudom megmondani, hogy mi lehet az oka. Vannak olyan mérési módok, hogy egyenként meg 
tudjuk mondani majd a gyerekekrıl, hogy ki hogyan teljesített a mérésen. Rettenetesen 
alulmotiváltak a gyerekek, Rengeteg a betegség miatti hiányzás. Pótlás elmarad. Kevés szülı 
figyel annyira a gyerekére, hogy támogatólag legyen mellette egy ilyen helyzetben. Az 
iskolának nevelı-oktató intézménynek kell, hogy legyünk. Nekünk ezzel folyamatosan 
foglalkoznunk kell. Meg fogjuk találni a módot, hogy ez változzon. 
Csapucha: Gratulálok az Alapítvány munkájához. Az utóbbi évben megháromszoroztátok a 
bevételeiteket. Német nemzetiségi oktatásról hallhatnánk-e néhány szót? Gratulálok a magas 
színvonalas oktatási munkátokhoz. 
dr.Karácsonyiné: Iskola táborozásához pályázatban gondolkodtunk, de nem volt ilyen 
helyszín, ami a mi létszámunkhoz megfelelı lett volna. A német nyelvvizsgát nagyon 
megnehezítették. Minden rész egységbıl hatvan százalékot kell teljesíteni. Ez tavaly nagy 
kudarc volt a gyerekeinknek. Más nyelvvizsga típust kerestünk. Komplett vizsga van, hatból 
négynek sikerült.    
Csapucha: Nem az a probléma, hogy sok gyerek megy szakiskolába, hanem az, hogy az 
intézmények hol húzzák meg a határt.  
Horváth Csabáné: Gratulálok a kollégáimnak azért a magas színvonalú szakmai munkáért, 
amit teljesítettek. Pedagógusként élveztem az egész tanévet, a feladatom más jellegő. A 
kollégáim nagyon jó minıségő munkát végeztek. A normatív támogatásoknál visszaköszön 
az, hogy az iskola plusz létszámot tud hozni, most 5 millió forintot. 
A létszám-kérdés mindig szem elıtt van a mikrotársulásban is. Nem minden iskola tud ilyen 
jellegő létszámot, hozni. A Szákszendi iskola olyan földrajzi helyzetben van, ahova nem tud 
menni máshonnan gyerek. Így a kecskédi létszám húzza magával a többi iskolát. 
Hagyományápolás volt az egyik fı feladat, Kecskéd kicsit más, mint a másik két intézmény 
hagyományápolása. Jó dolog hallgatni a felnıtteket, látni a gyökeret, hogyan ápolják. A 
gyerekeknek legyen kedvük és igényük, hogy ezt megismerjék, és a gyökereket ápolják. 
Én vizsgarendszer párti vagyok. A bokodi szülık nem támogattak ennek a bevezetésében 
bennünket, de a gyerekek globális gondolkodását ez a vizsgarendszer biztosítja. Egész 
tanévben a módszerét is gyakorolták a kecskédi gyerekek. A kompetenciamérés minden 
településen kiemelkedı figyelmet kap. Az iskolának szeretném megköszönni, hogy minden 
évben megszervezik a szeptemberi sportrendezvényeket. Atlétika versenyeken eredményeket 
érnek el. Gyógytestnevelés kötelezı. Sokat dolgozott Marika, a kecskédiek azon, hogy ezt 
elfogadtassák a szülıkkel. Köszönöm, hogy ennyi idıt rászánunk, erre a beszámolóra.  
Csapucha: A tavalyi évben is látszott, hogy a gyereklétszám gerincét a kecskédi létszám adja. 
Kecskéd mindent elkövet annak érdekében, hogy maximális létszámmal induljanak az 
osztályok. De a másik intézményeknél még a szándékot sem látom. Szép dolog az 5 millió 
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forint, de ha csak azokat vennénk fel, akik helybeliek, ez összességében hogyan befolyásolná 
a mikrotársulás jövıjét? 
Horváthné: Most is lesz nyolc bejáró gyerekünk. Én nem mertem volna megtenni a mi 
esetünkben, befogadtunk külsı gyerekeket, de nem volt jó döntés. Mi nem tudunk 
nemzetiségi oktatásban pluszt nyújtani, nálunk a sportolás van elıtérbe helyezve. Komoly 
fegyelmezési gondjaink voltak. Mi nem másolunk. A többcélú társulás terveibıl kijön,, hogy 
a bokodi családok helyzete másabb, mint a kecskédieké. Veszélyeztetett gyerekek száma 
magas, tısgyökeres bokodi családokról van szó. Egészen más helyzetben van a bokodi 
település, mint Kecskéden. Nálunk van olyan gyerek, aki a normatíva szerint hátrányos 
helyzetébıl adódóan kettınek számít. Magát a létszámot ez a negatív tényezı nem 
befolyásolja, a normatíva szempontjából. 
Csapucha: A kecskédi szülık is szívesebben járatnák a gyereküket 20 fıs osztályba. Le kell 
ülnünk, és újra kell tárgyalnunk, mert mi adjuk a legtöbb támogatást is az iskolának. 
Megkérdezem, hogy, ha Kecskéden nem lenne bejárós gyerek, az mennyiben befolyásolná a 
mikrotársulás jövıjét? Akkor is kapnánk állami támogatást? Lehetne errıl kimutatást 
készíteni? 
Horváthné: Kecskéden még soha nem merült fel ilyen probléma. 
dr.Karácsonyiné: Nekünk is nı az sns gyerekek száma a létszám növekedéssel együtt.  
Hartman: Tisztelem és becsülöm ezt a munkát. Pénzügyi Bizottság is foglakozott vele. Miért 
ezzel a metodikával járuljunk ahhoz, hogy a béred gyereklétszámosan van felosztva, holott a 
pedagógusok arányában vagy foglalkoztatottak arányában te Bokodon képviselsz 
könyvtárat,mást is. Erre terjedt ki a kérdésünk. Azt a választ kaptuk, hogy ez így arányos. De 
az a kecskédi pedagógus többet vállal, aki Kecséden magas létszámú osztályban tanít. 
Mi megteszünk mindent annak érdekében, hozzátesszük pluszban amit hozzá kell tennünk. El 
lehet máshogy is lenni.  
Horváthné: Ez egy társulási téma, de én ezen túl nem tudok lépni, mert ez a fenntartókra 
tartozik. Nem szólók bele abba, amit ık döntenek. Társulási Tanács ülés témája. 
Megállapodás pontjaira nincs ráhatásom. Két éves a megállapodásunk..  
Grúber: Költségvetés tárgyalásán került ez szóba, partner önkormányzatokkal fogjuk ezt 
megbeszélni. Év közben majd beszélnünk kell errıl. 
Eck Ferenc: Várható óvodai létszámból az látszik, hogy két év múlva lecsökken az óvodai 
létszám. Ott várható egy demográfiai robbanás, ami érzékenyen fog érinteni minket. 
Hartman: Az iskola nem fogja tudni megfelelıen kialakítani a létszámpolitikáját.  Mert 
hullámban lesznek változások évrıl-évre. Az óvodai harmadik csoportot meg kell szüntetnünk 
majd, ha nem lesz meg a megfelelı létszám. Elıre kell néznünk, hogy milyen politikát kell 
kialakítanunk. 
Geracsekné: A harmadik csoportot a képviselı-testület határozott idıre hozta létre. A 
beiratkozásoknál fogjuk látni, hogy milyen lesz a tendencia. 
Grúber: Érzékeltük a problémát a fiatal családok részérıl, munkába kellett állniuk. 
Köszönöm az értékes szakmai hozzászólásokat. A vitát lezárom. Számunkra az a nagyon 
megnyugtató, hogy a kecskédi általános iskola nagyon jól mőködik. Látjuk Marika a vezetıi 
hozzáállásodat, az egész tantestületét. Pályázati munkátok nagyon jó, nagyon hasznos. Sok 
idıt, energiát elvesznek a szakmai munkátoktól. Méltányoljuk a pályázati intenzitást, 
gratulálunk hozzá. Bízunk abban, hogy ezután is minden lehetıséget meg fogtok ragadni. A 
fenntartó elvárásainknak megfeleltek mindenben, maximálisan partner az iskola. Külön öröm 
a néptánc és zeneoktatás. Nem kis feladat lesz 160 gyereket elvinni Balatonvilágosra.  
Köszönjük az iskolának a nagyon felkészült, értékes beszámolót. Mint minden évben, most is 
nagyon részletes beszámolót kaptunk, a Tıled megszokott minıségben.Köszönjük az ÁMK 
vezetıjének tájékoztatóját is. 
Köszönöm mindkettıtök  munkáját. Aki elfogadja a kecskédi általános iskola beszámolóját, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. A testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót. 
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63/2011. (V.25.) KT. számú határozat 

 
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Bokod-Dad-Kecskéd-
Szákszend ÁMK. Kecskédi  Általános Iskola  tagintézményének a 2010/2011 évben végzett 
oktató, nevelı  munkájról, az elért eredményekrıl szóló  tagintézményi és ÁMK vezetıi 
beszámolókat. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester 
 
 
3. Napirend:   Kecskédi Általános Iskola Pedagógiai Program módosítása 
 
Grúber: Írásos anyagot elızetesen kézhez kapták. Van-e kérdés? Nincs. Aki egyetért , 
kézfelemeléssel jelezze. A testület öt igennel elfogadta az elıterjesztést. 
 

64/2011.(V.25.) KT. számú határozat 
 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az Kecskédi Általános 
Iskola Pedagógiai Programjának Módosítását. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester 
 
 
 4 napirend:     Napközi otthonos Óvoda beszámolója a 2010/2011. évben végzett nevelı  
                          munkáról, az elért eredményekrıl 
 
Grúber: Megkérdezem az elıterjesztıt, kívánja-e szóban kiegészíteni a beszámolót? 
Geracsekné: Létszámváltozás lesz az óvodában, egy dajka bejelentette, hogy igénybe kívánja 
venni az elırehozott öregségi nyugdíjat. 
Teljesen új óvodai nevelési programot készítettünk el. 2011 szeptember 1-tıl már ez szerint 
dolgozunk. TÁMOP pályázat kívánta ezt meg. Hagyományápolásunk német nemzetiségi. Az 
óvodában dolgozó pedagógusok állították össze. Ennek anyagi finanszírozását a szülıkre 
hárítjuk jelenleg. Igyekeztünk a szülıkkel is jó kapcsolatokat ápolni. Sok tájékoztatást kaptak 
a szülık az óvodában folyó nevelı munkáról. Külön tájékoztatást kaptak azok a szülık, 
akiknek a gyermeke fejlesztı foglalkozásra szorul.  Sok támogatást kaptunk a szülıktıl, 
alapítványoktól, köszönöm a támogatást igazgató asszonynak, a polgármesteri hivatal 
dolgozóinak és a képviselı-testületnek is a támogatást, amit kaptunk. 
Grúber: A beszámolót a Kulturális Bizottság megtárgyalta. Megkérdezem a bizottság elnökét 
Eck Márton urat, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát.  
Eck Márton: Kulturális Bizottság tárgyalta, jónak ítéltük a munkájukat,. A testületnek 
elfogadásra javasoltuk a beszámolót. 
Horváthné: Remek munkát végeznek, és nem kap kellı hangsúlyt az, hogy a gyerekek 
képességeinek fejlesztése 8 éves korig befejezıdik. A kiváló iskolai teljesítményt az óvoda 
alapozza meg. A vizsgálatokra külön támogatást nem kap az óvoda. Mindenképen el kell 
ismerni az óvoda szakmai munkáját is. A pedagógiai alapozó munkájuk, ami nélkül az iskola 
nem tudná elkezdeni azt a színvonalú tanítást, amit teljesít. Ebben az évben több idıt 
töltöttem az ódában, mint az iskolában. Nagyon jólesı érzés volt az óvodai kerti parti. Nagyon 
jó hangulatú volt. Gratulálok. Jó dolognak tartom, hogy vidéki településekre is eljönnek az 
oroszlányi városi pedagógusok, elismerik az itt folyó szakmai munka minıségét. Gratulálok 
az óvoda pedagógusainak és a fenntartó testületnek is. 
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Hartman: Az óvodának nagy hatása van arra, hogy a gyerek hogyan formálódjon.  
Az óvodában a szülı- pedagógus kapcsolat sokkal intenzívebb, mint az iskolában. A 
mindenkori képviselı-testület mindent meg fog tenni azért, hogy minden gyerek jól érezze 
magát az óvodában. Javaslom elfogadásra a beszámolót.  
Eck Márton: Kulturális Bizottság. ülésén a vezetı óvónı kérte a testületet, foglalkozzon 
azzal a problémával, hogy a Takarékszövetekezet felé esı járdán az autók felállnak . 
Veszélyeztetik az óvodából kimenı gyerekeket. 
Geracsekné: A szülık jelezték ezt  a problémát, ezért kérjük a testületet, hogy válassza el a 
parkolótól a járdát. 
Grúber: Jó minıségő nevelımunka folyik, jó kis pedagógiai csapat van. Nagyon örülök, 
hogy az óvodának jó a kapcsolata szakmán belül, jó a kapcsolata szakmai vezetıvel. Az 
óvodai betörés nem befolyásolta negatívan a szülıkkel való kapcsolatot. Az óvodának nagyon 
komoly iskolára felkészítı szerepe van. Az önkormányzat természetesen támogat mindenféle 
jó kezdeményezést. Az óvoda minden nagyobb községi rendezvényen részt vesz. Nemzetiségi 
hagyományápolás fontos dolog, hogy ebben az életkorban elkezdıdjön már. 
Köszönöm az intézmény szakmai tevékenységét és a munkátokhoz további jó eredményeket 
kívánok. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Öt igen szavazattal a testület 
elfogadta a beszámolót.  

 
65/2011. (V.25.) KT. számú határozat 

 
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kecskédi Napközi Otthonos 
Óvoda 2010/2011 nevelési évre vonatkozó  beszámolóját elfogadja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester  
 
5. napirend:  „Jó tanuló, Jó Sportoló” díj odaítélése az iskola ajánlása alapján 
                                
Zárt ülés, külön jegyzıkönyv ( 66/2011.sz. határozat) 
 
 
6. napirend:          Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, a hozott  
 döntésekrıl, jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
 
2011. április 28. Közoktatási Társulási ülés 
          május 
1. Falunap  
3. Környe-Pork srtésteleppel kapcsoolatos Lakossági Fórum Környén 
4. Vértes-Gerecse VFK Pályázati tájékoztatón voltam 
7.KEM Horgászegyesület Szövetségének B csoportos felnıtt csapat és nıi egyéni     
    horgászversenye volt 
11.VÉRCSE Felügyelı Bizottsági ülésen voltam 
11. Rendkívüli testületi ülés volt 
13. Által-ér híd felújítási mőszaki bejáráson voltam 
13. MAPI pályázat leadási határideje volt, idıben megtörtént a leadás 
14. KEM Horgászegyesületek Szövetségének A csoportos felnıtt csapat horgászversenye volt  
17. KEM Kormányhivatal munkaügyi ellátásokkal kapcsolatos tájékoztatóján voltam  
      Tatabányán,  
18. KEM Kormányhivatal Szociális konzultációján voltam Tatabányán 
20. Által-ér híd mőszaki átadás-átvételi eljárás történt meg 
23. Mővelıdési Ház terület átadás-átvétel történt meg 
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23. Pénzügyi Bizottsági ülés volt 
 
Grúber: Kérem, aki a két ülés közötti eseményekrıl szóló beszámolót elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. A testület egyhangú döntéssel elfogadta a beszámolót. 
 
7. napirend:     Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Kistérségi ÁMK Alapító Okirat  
  módosítása 
 
Grúber: Elıterjesztést mindenki megkapta. Van-e kérdés? Nincs. Aki elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. Öt igen szavazattal a testület a következı határozatot  hozta: 
 
                                    67/2011.(V.25.) KT.sz. határozat 
 
1.  Kecskéd  Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4) bekezdésében foglalt 
kötelezettségének  eleget téve, Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Kistérségi Általános 
Mővelıdési Központ (Bokod Fı u. 27.) 76/2009. (VII.13.), 85/2009.(VIII.25.) 31/2010. ( IV. 
28.) számú határozatokkal megállapított Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
I. Az Alapító Okirat  bevezetı része helyébe alábbi lép: 

Bokod Község Önkormányzatának Képviselı-testülete, Dad községi Önkormányzat 
Képviselı-testülete, Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és 
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított  1990. évi LXV. tv  38. §. (1) bekezdése, az Államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 90.-93. §-a, az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló 
292/2009. (XII. 19.) Kormány rendelet alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) 
alapító okiratot adja ki:  

 

II.   Az Alapító okirat  7, 9, 15.b, 17.a, 18, 21,  és  22. pontja  helyébe az alábbi lép: 
 
7. Alapítói jogokkal felruházott  irányító, fenntartó szerv: 
              - Irányító, fenntartó szerv:        Bokod Község Önkormányzata, 
                                                                Dad községi Önkormányzat 
                                                                Kecskéd Község Önkormányzata 
                                                                Szákszend Község Önkormányzata 
              - Irányító, fenntartó szerv székhelye:   2855 Bokod, Hısök tere 6. 
                                                                            2854 Dad Fı u.21. 
                                                                            2852 Kecskéd, Vasút u. 105. 
                                                                            2856 Szákszend, Száki utca 91. 
       Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 93. §. (1) bekezdése   alapján az 

irányítási jog szerinti hatáskörök gyakorlása az alábbiak szerint alakul: 
       a) költségvetési szerv alapítása, átalakítása, megszüntetése, továbbá költségvetési szerv      

alapító okiratának kiadása,  a szervezeti és mőködési szabályzatának jóváhagyása (a 
továbbiakban együtt: alapítói jogok): 

                                        Bokod Község Önkormányzata 
                                        Dad községi Önkormányzat 
                                        Kecskéd Község Önkormányzata 
                                        Szákszend Község Önkormányzata 
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         b) a költségvetési szerv vezetıjének kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy  
vezetıi megbízásának visszavonása, a vele kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok 
gyakorlása: 

    átruházott hatáskörben Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Községi 
Önkormányzatok  Közoktatási  és Közmővelıdési  Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Tanácsa ( továbbiakban Társulási Tanács)  

         d) a költségvetési szerv tevékenységének szabályszerőségi, pénzügyi, valamint   
           teljesítmény-ellenırzése: 

                    átruházott hatáskörben Társulási Tanács 
          f)  költségvetési szerv jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezése: 

                    átruházott hatáskörben Társulási Tanács 
          g) jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv döntéseinek elızetes    
              vagy utólagos jóváhagyása: 

                     átruházott hatáskörben Társulási Tanács 
          h) egyedi utasítás adása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására: 

                     átruházott hatáskörben Társulási Tanács 
     9. A költségvetési szerv: 
           - feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint – a szakmai feladatellátás önállósága      
              mellett -  önállóan mőködı  költségvetési szerv. 
           - elıirányzatok feletti rendelkezés alapján: teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési 
              szerv, a Bokodi Polgármesteri Hivatalhoz hozzárendelt költségvetési szerv.          

- A költségvetési szerv  pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátását a Bokodi 
Polgármesteri Hivatal végzi, mely keretében ellátja a számviteli, nyilvántartási és 
adatszolgáltatási feladatokat – kivéve a bérnyilvántartás és tárgyi eszköz 
nyilvántartást. Az analitikus nyilvántartások vezetése a Bokodi Polgármesteri Hivatal 
számlarendjében foglaltaknak megfelelıen történik. A Bokodi Polgármesteri Hivatal 
az elıirányzatok nyilvántartását, módosítását, felhasználását oly módon vezeti, hogy 
abból megállapíthatók a költségvetési szervre, és az intézményegységekre vonatkozó 
adatok. 

  15. A költségvetési szerv: 
b) Általános Iskola évfolyamainak száma:           (1-8 osztály)           Bokod  8 
                                                                              (1-8 osztály)           Kecskéd 8 
                                                                              (1-8 osztály)           Szákszend 8 
     Felvehetı maximális tanulólétszám:               Bokod 300 fı, Kecskéd 224 fı 
                                                                               Szákszend 248 fı 
 Napközis csoportok száma:                  Bokod   1   felvehetı  gyermeklétszám: 30 fı 
                                                                    Kecskéd 3 felvehetı gyermeklétszám:  80 fı     
                                                    Szákszend  1  felvehetı gyermeklétszám: 25 fı 
      Tanulószobai ellátás  csoportok száma:  Bokod 1 felvehetı  gyermeklétszám: 30 fı 
                                                                       Kecskéd 1 felvehetı gyermeklétszám: 25 fı 

                                                                             Szákszend 1 felvehetı gyermeklétszám: 25 fı 
      17. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

a) Óvodai nevelés alaptevékenységei: 
— Kettı és féléves kortól a tankötelezettségig a gyermekek óvodai nevelése, 

napközbeni ellátása 
— nemzeti és etnikai kisebbségi gyermekek óvodai nevelése, napközbeni ellátása 
— beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdı gyermekek óvodai nevelése, 

iskolai elıkészítése 
— sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése: 

� korlátozott számban (csoportonként 2-3 fı) az enyhe fokban értelmi 
fogyatékos és a testi és érzékszervi (látás, hallás, mozgásszervi) fogyatékos, 
illetve a viselkedés fejlıdésének organikus okokra visszavezethetı, és nem 
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visszavezethetı tartós, és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő 
tanulók integrált nevelése  

� értelmileg akadályozott, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek óvodai 
nevelése, iskolai életmódra felkészítése 

� beszéd, vagy nyelvhasználat fejlıdési zavarral, pszichés fejlıdési zavarral élı 
gyermek logopédiai kezelése, illetve fejlesztı óvodai ellátása, iskolai 
életmódra felkészítése 

— óvodai intézményi étkeztetés 
 
 
 

                         Szakfeladatrend 
 2010. január 1-tıl 

Napköziotthonos Óvoda Bokod  
 562912: Óvodai intézményi étkeztetés 

851011: Óvodai nevelés, ellátás 
851012: Sajátos nevelési igényő gyermekek 
óvodai nevelése, ellátása 

 

682002: Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

 562917: Munkahelyi étkeztetés 
Nefelejcs Óvoda Dad  
 562912: Óvodai intézményi étkeztetés 
 851011: Óvodai nevelés, ellátás 
 851012: Sajátos nevelési igényő gyermekek 

óvodai nevelése, ellátása 
Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda Szákszend  
 562912: Óvodai intézményi étkeztetés 
 851011: Óvodai nevelés, ellátás 

851012: Sajátos nevelési igényő gyermekek 
óvodai nevelése, ellátása 

 562917: Munkahelyi étkeztetés 
Kecskédi Napköziotthonos Óvoda   
 562912: Óvodai intézményi étkeztetés 

851011: Óvodai nevelés, ellátás 
851012: Sajátos nevelési igényő gyermekek 

óvodai nevelése, ellátása 

 

851013: Nemzeti és etnikai kisebbségi 
óvodai nevelés, ellátás  

562917: Munkahelyi étkeztetés 
562920: Egyéb vendéglátás 

 

682002: Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

18.  A költségvetési szerv alaptevékenységéhez kapcsolódó további tevékenységek            
— munkahelyi vendéglátás 
— egyéb vendéglátás 
— iskolai szakkörök mőködtetése 
— tanórákhoz kapcsolódó tanfolyamok szervezése 
— egyéb oktatási tevékenységek 
— a költségvetési szerv helyiségeinek tartós és eseti bérbeadása 
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                     Szakfeladatrend 

 2010. január 1-tıl 
Napköziotthonos Óvoda Bokod  
 562917: Munkahelyi étkeztetés 
 682002: Nem lakóingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése 
Kecskédi Napköziotthonos Óvoda   

562917: Munkahelyi étkeztetés 
562920: Egyéb vendéglátás 

 

682002: Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

Móra Ferenc Általános Iskola Bokod  
562917: Munkahelyi étkeztetés 
562920: Egyéb vendéglátás 

 

682002: Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

Öveges József Általános Iskola Szákszend  

562917: Munkahelyi étkeztetés  
562920: Egyéb vendéglátás 

 682002: Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 
 

Kecskédi Általános Iskola   
562917: Munkahelyi étkeztetés  
562920: Egyéb vendéglátás 

 682002: Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

21. A költségvetési szerv vállalkozási  tevékenységet nem folytat. 
22. A költségvetési szerv mőködésének részletes szabályait a Szervezeti és Mőködési 

Szabályzat tartalmazza. 
       Alapító okirat nyilvántartási száma:  2-5/2010. 
 
2. Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete  elfogadja     a Bokod-Dad-
Kecskéd-Szákszend Kistérségi Általános Mővelıdési Központ (Bokod Fı u. 27.)   1. pontban 
meghatározott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a  melléklet 
szerint. 
 
3. Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete  felkéri Bokod község jegyzıjét, 
mint a Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Községi Önkormányzatok Közoktatási és 
Közmővelıdési Intézményfenntartó Társulás munkaszervezetének vezetıjét, hogy az alapító 
okirat módosítást, és az 2. pontban meghatározott módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot  a  melléklet szerint nyújtsa be a  Magyar Államkincstár Közép-
dunántúli Regionális  Igazgatósága Államháztartási Irodához a törzskönyvi nyilvántartáson  
való átvezetés céljából. 
 
Felelıs:  Grúber Zoltán polgármester 
               Antalné Zabányi Júlia jegyzı 
Határidı: 2011. május 30. 
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8. napirend:     Adóbehajtásról beszámoló  (2010. II. félév) 
 
Grúber: Elıterjesztıt megkérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? 
Antalné: A Pénzügyi Bizottsági ülésen volt kérdés, hány adózó van Kecskéden? 2050 
adóalany van összesen. Behajtás eredményes. Jelzálog bejegyzés, autó forgalomból kivonása 
minden esetben megtörténik, amikor a törvény elıírja vagy lehetıvé teszi. A családok romló 
pénzügyi helyzete meglátszódik a teljesítéseken. 
Csapucha: A Pénzügyi Bizottság elızetesen megtárgyalta a beszámolót. Elfogadásra 
javasolja a testületnek. 
Grúber: Aki elfogadja a Polgármesteri Hivatal 2010. II. félévére vonatkozó adóbehajtásról 
szóló beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 5 igen szavazattal a testület elfogadta a 
beszámolót. 
 

68/2011. (V.25.) KT. számú határozat 
 
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal 2010. II. 
félévére vonatkozó, adóbehajtásról szóló beszámolóját elfogadta. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester 
 
9. napirend        Étkezési térítési díj megállapítása  
 
Grúber: Pénzügyi Bizottság tárgyalta. 
Csapucha: Megtárgyalta. Az a javaslat hangzott el, hogy kerekítés miatt 5 ill. 10 forintra 
kerekítsük fel a térítési díjakat. 
Eck Ferenc: Javaslom a kerekítés szabályai miatt 5 ill. 10 forintra kerekíteni a térítési díjakat. 
Csapucha: Javaslom, hogy maradjon a régi rendszer. 
Grúber: Egyik javaslat: alkalmazzuk a kerekítést. 1 igen 1 nem 3 tartózkodás 
  maradjon a régi 4 igen 1 tart. 
 
Aki elfogadja az elıterjesztést, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Öt igen szavazattal a testület 
az étkezési térítési díjról szóló 8/2011.(V.25.) sz. rendeletet egyhangúlag elfogadta.  
 
 
10 napirend:          Egyebek: 
 
 

• Földrengéskárosultak megsegítésére  a Komárom-Esztergom Megyei 
Önkormányzat által indított akcióról tájékoztatta a testületet a Polgármester 

 
 

• Aszfaltozás (kátyúzás) megtörtént a  Kossuth utcában, Óvoda utcában. A Vértes –Út 
Kft-t bíztuk meg, 396.563,-ft (bruttó ) volt a bekerülés tájékoztatott a Polgármester. 

 
 

• Egyesületi támogatási kérelmek 
Grúber Zoltán: Érkeztek még  támogatási kérelmek ( Nyugdíjas Klub, Tőzoltó 
egyesület, stb). Át kell gondolnunk a támogatási  elıirányzat módosítását a 
költségvetésben. 
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• Eck Ferenc: Képviselıi keret felhasználása  
206 ezer forint a Sportegyesület javára főnyíró traktor vásárlásra szeretnék fordítani. 
Antalné: A Szabályzat szerint rendelkezı levele alapján a holnapi nap folyamán 
gondoskodni fogok az összeg átutalásáról 

  
 
 
 
 11. napirend:    Szociális támogatások 
                            Zárt ülés, külön jegyzıkönyv ( 69/2011.sz. határozat) 
 
 
 
 
Grúber: Ha nincs több kérdés, 22 óra 20 perckor az ülést bezárom 
 
 
 
 
 
 
 Kmf. 
 
 
 
 
 
 
Antalné Zabányi Júlia                                                                                       Grúber Zoltán 
              jegyzı polgármester 


