
Kecskéd Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
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Jegyzőkönyv 

 

Készült 2012. február.13.-án 17 órától 

 megtartott Képviselő-testületi ülésen 

 

 

Jelen van:  Mellékelt jelenléti ív szerint  

 

 

Grúber Zoltán polgármester köszönti a megjelent Képviselő-testületi tagokat és a meghívott 

vendégeket.  

Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Hét megválasztott települési képviselőből öt fő 

van jelen. Csapucha Tamás képviselő távolmaradást, Eck Ferenc Zsolt képviselő kését jelzett. 

A polgármester ismertette a napirendi pontokat. Javasolja, hogy a költségvetési rendelet 

tárgyalás előtt a következő napirendet tárgyalják: 

 Saját bevétel, valamint adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési 

kötelezettség tervezése 

A napirendi pontokra tett javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta. Ezután rátért azok 

megtárgyalására. 

 

1.napirend:     Jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről,   

             jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Grúber Zoltán:  

2012. január 

27.-én Horgász közgyűlés volt. Alpolgármester úrral részt vettünk rajta. Tolmácsolom az 

elnök úr köszönetét a képviselő-testület felé. Az egyesület gazdálkodása stabil. Köszönöm 

a Horgászegyesület tagjainak azt az áldozatos munkát, amit a településért végeznek évről-

évre. 

2012. Február  

1-én rendkívüli védelmi bizottsági ülés volt Oroszlányon. Felmértük a beteg, egyedül álló, 

idős, mozgásukban korlátozott embereket. Megnéztük hogy van-e elegendő élelmük, 

tüzelőjük. Egy család jelezte, hogy nincsen tüzelőjük, nincsen pénzük. 8,7 mázsa fát 

kaptak. 40 435,-ft bruttó volt az ára összesen a fának. Kapott más személy is belőle, aki 

rászorult. 

Február 1-én rendkívüli Kulturális Bizottsági ülés volt. Egy jelentkező van a Művelődési 

Ház üzemeltetésére. 

Február 2.-án Munkaügyi Központban jegyző asszony vett részt egy tájékoztatón. 

Február 2-án volt itt a Babos földmérő az iskola területmegosztással kapcsolatban. Az 

Oroszlányi Építéshatóság vezetője a tornaterem különválasztásával kapcsolatban 

elmondta, hogy a tornatermet csak akkor lehetne külön helyrajzi számon szerepeltetni, ha 

a két épületrészt összekötő folyosót megszüntetnénk.   Az udvar telekalakítására van 

lehetőség.  

9.-én OTKT ülés volt Oroszlányon. 

Grúber: a területmegosztással kapcsolatban  van-e kérdés? 

Eck Márton: Négy méter elvesztettünk a Czuczor-féle háznál. Már nem tehetünk ez ellen 

semmit. 
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Grúber: Ez már így marad a 4 méter oldaltávolságot meg kell tartani.  

Aki elfogadja a beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú döntéssel a képviselő-

testület elfogadta a beszámolót. 

 

 

 2. napirend:   Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend ÁMK 2012.évi költségvetésének 

                         elfogadása 

 

Grúber: Az előterjesztést mindenki előzetesen írásban megkapta. Van-e kérdés, észrevétel? 

Úgy látom nincs. Kérem, hogy aki elfogadja a költségvetést, kézfelemeléssel jelezze. Öt igen 

szavazattal a képviselő-testület az alábbi döntést hozta. 

 

10/2012. ( II.13.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a Bokod-Dad-Kecskéd-

Szákszend Községi Önkormányzatok Közoktatási és Közművelődési Intézményfenntartó 

Társulása Társulási Tanácsának, hogy a Társulás 2012. évi költségvetését az előterjesztésben 

foglaltak szerint fogadja el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:           Grúber Zoltán polgármester 

 

 

3. napirend:   Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend ÁMK SZMSZ módosítás elfogadása   

 

Grúber: Az előterjesztést mindenki előzetesen írásban megkapta. Van-e kérdés, észrevétel, 

vélemény, javaslat? 

Úgy látom, nincs. Aki elfogadja az előterjesztést, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú, 

öt igen szavazattal a képviselő-testület az alábbi döntést hozta. 

 

11/2012.(II.13.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend 

ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását  az előterjesztés szerint  a Társulási 

Tanácsnak elfogadásra javasolja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Grúber Zoltán polgármester 

 

 

4. napirend   Köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező fő célok 2012.évi 

                       meghatározása 

 

Grúber: Az előterjesztést mindenki előzetesen írásban megkapta. Van-e kérdés, észrevétel, 

javaslat? Nincs. Aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Öt igen szavazattal a képviselő-testület a következő egyhangú döntést hozta: 

 

12/2012. (II.13.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a köztisztviselők 

teljesítményértékelésének alapjául szolgáló kiemelt célokról szóló előterjesztést. 

2012. évre kiemelt célként az alábbiakat állapítja meg: 
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1. A Képviselő-testület elkötelezett a település jövőképének tudatos  

alakítása iránt, melyet a pályázati lehetőségek kihasználásával  kíván 

megvalósítani. 

2. A településműködtetésnél a közszolgáltatások körébe tartozó    

intézmények ésszerű és hatékony működtetése, a takarékos 

gazdálkodás és a szolgáltatások a színvonalának emelése szükséges. 

3. A hatósági-, közigazgatási ügyintézésben erősödjön a szolgáltatói 

jelleg. 

4. Az önkormányzat működéséhez szükséges pénzeszközök folyamatos, 

tervszerű biztosítása és hatékony felhasználása. 

5. A helyi önkormányzati szervek működtetése. 

  .                6.  A kiírásra kerülő  népszavazások, választások, népszámlálás  törvényes és          

                        sikeres lebonyolítása. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Grúber Zoltán polgármester 

 

5. napirend: Saját bevétel, valamint adósságot keletkeztető ügyletekből származó                       

fizetési kötelezettség tervezése 

Grúber: . Megadom a szót jegyző asszonynak. 

Antalné: Az új ÁHT. 29.§ (3).bek. tartalmazza, hogy a helyi önkormányzat középtávú 

tervezési kötelezettségét. A táblázat tartalmazza előre három évre a várható bevételeket. 

Folyamatban lévő hitelügyletünk még nincs. A középtávú tervet a költségvetési rendelet 

elfogadása előtt kell elfogadni.  

Grúber: Van-e kérdés? 

Tomayer: Három hasonló szám van feltüntetve. Ebből nekünk nem lesz gondunk? 

Antalné: Nem, ezek tervezett számok, megbecsültük a várható bevételeket, fennálló hitelünk 

nincs, ezért nem került feltüntetésre sem. 

Grúber: Van-e további kérdés? Sikerült-e mindenkinek az előterjesztést tanulmányoznia? 

Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú igen. 

 

13/2012. (II.13.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében foglaltak 

szerint  elfogadja  

-Kecskéd község önkormányzata saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 

összegének alakulását. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős  : Grúber Zoltán polgármester. 

 

 

 

6. napirend:           Az önkormányzat 2012. évi Költségvetésének  II. fordulós tárgyalása,    

                                a  költségvetési rendelet elfogadása. 

 

Grúber: Rátérünk a költségvetés megtárgyalására. 

Antalné:  A költségvetés  tárgyalásának  első fordulója után még maradtak nyitott kérdések 
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Óvoda  csoport szoba parketta felújítás, álláshely létesítése a Köztisztasági szakfeladaton. 

Továbbá javaslat érkezett Eck Ferenc képviselő részéről, hogy az iskola felújítás önrészére 30 

millió Ft hitelt tervezzünk.  

Ezekről a kérdésekről, még dönteni kell, addig nem tudjuk a költségvetési rendelet 

elkészíteni. 

Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy az új Áht szabályozása szerint külön kell 

elkészíteni az önkormányzat, a költségvetési szervek – jelen esetben a Polgármesteri Hivatal- 

és a nemzetiségi önkormányzat költségvetését. A nemzetiségi önkormányzat költségvetése a 

továbbiakban nem része az önkormányzat költségvetésének. 

A 2011. évi beszámolót is már az új szabályozás szerint kell majd elkészíteni. 

A  közfoglalkoztatással kapcsolatban  a MÁK illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium 

tájékoztatása alapján van lehetőség arra, hogy az önkormányzat a közfoglalkoztatást 

költségvetési szerve útján jelen esetben a Polgármesteri Hivatalon keresztül lássa el  

Javasoljuk, hogy a közfoglalkoztatás kerüljön a Polgármesteri hivatal hatáskörébe és ott 

legyen szakfeladaton tervezve. 

Grúber: Ma végigmegyünk a költségvetésen, de nem tudjuk még elfogadni, mert amíg az 

elhangzott kérdésekben nem döntünk, nem tudjuk a rendeletet elkészíteni.. Menjünk végig a 

nyitott kérdéseken. 

Bevételi oldalon hitel maradjon vagy sem. Aki egyetért azzal, hogy maradjon, 

kézfelemeléssel jelezze. Öt igen.  

Óvodai csoport szoba parketta felújítás. Tervezzünk rá egymilliót, aztán majd meglátjuk. Aki 

egyet ért, szavazzon. Öt igen. 

 

Eck Ferenc Zsolt képviselő érkezett 18 óra 00 perckor. Jelenlévők száma hat fő. 

Polgármester úr tájékoztatja a képviselő urat a költségvetéssel kapcsolatos eddigi 

döntésekről.  

  

Grúber: Zöldterület kezelés. Nyolc órás álláshely létrehozása. Van-e javaslat? 

Aki egyetért, hogy  1 álláshelyet hozzunk létre, egy főt foglalkoztassunk nyolc órában, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze.   6 nem szavazat 

Eck Márton: Van az önkormányzatnak meghívása Biedenkopfba.  Ha élünk a meghívással, 

akkor a testvérkapcsolatra tervezett  összeget kevésnek tartom. 

Grúber: Testületi szinten ki kéne menni, hét évente van az a rendezvény amire meghívták az 

önkorményzatot.. Barátságtalan gesztus lenne, ha nem mennénk ki. Költsége: egy kisbusz. 

Ellátást kapunk. Ajándékot illene vinni. 

 

18 óra 12 perckor szünetet rendelek el. 

18 óra 20 perckor folytatjuk. 

 

Grúber: Ötszáz ezer forint van a testvérkapcsolaton. Maradjon ennyi. Ha kevés lenne, a 

tartalékból ki tudjuk pótolni. 

Wittmann: Az óvodánál, iskolánál van betervezve  alma akcióra 100 ezer forint. Elég lesz 

ez? 

Szülői értekezleten azt kérték a szülőktől vigyenek gyümölcsöt. Sok szülőnek a mai 

helyzetben anyagi problémát jelenthet az, hogy ellásson egy csoportot gyümölccsel. Drága a 

narancs, de az almának is háromszáz-négyszáz forint körül van az ára.  

Grúber: Ha kell az óvodának alma, szólnak és viszünk oda. Holnap beszélek az óvoda 

vezetővel. Megmondom, hogy a szülőtől ne kérjen gyümölcsöt.  

A költségvetéssel kapcsolatban van-e még valami? 

Eck Ferenc: Sportöltöző kérdése. Megnéztük a Műszaki Bizottsággal. A Fazekas Gyula  

megrajzolja. Utána tudjuk költségelni.  
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Tomayer: Igényektől függ. Lehet fokozni, lehet középáron vinni. Meg kell célozni a l6-l7 

millió forintot. Én a 17 és a 20 milliót céloznám meg, szerintem az reálisabb.  

Eck Ferenc: A pályázat egyik feltétele, hogy szakmai programot és fejlesztési elképzelést 

kell benyújtani az MLSZ-hez. Társasági adót ez után lehet a cégeknek felajánlani. A 

pályázatíró cég, aki koordinál, ha forrás kell, hoz céget, ezt vállalják. Harminc százalék önerőt 

kell biztosítani pénzből, ennél a pályázatnál az MLSZ nem fogad el önerőnek társadalmi 

munkát. Ez kb. ötmillió forint. Át kell gondolni, hogy ha önkormányzati támogatásként nem 

kaphat a Sportegyesület ennyi pénzt, hogyan tudjuk az anyagi részét megoldani. A 

Sportpályán az épület nagyon rossz állapotban van, vizes, a helyiségek kicsik és kevés van 

belőlük. A szertárat télen nem tudjuk rendeltetésszerűen használni, mert minden 

penészesedik. 

Hartman: Meg kell gondolni ezt a harminc százalék önerőt, mert ilyen alapon az iskola 

vizesblokkjainak a teljes cseréjét is meg kell oldani, méghozzá azonnal. Az is nagyon rossza 

állapotban van, és azt például sokkal több kecskédi használja, akár gyerek, akár felnőtt, mint a 

sportpályát. 

Wittmann: Lehetne-e csökkenteni a sport épület tervezett felújításnak az alapterületét a 

felére? A költség is a felére csökkenne, könnyebben hozzá lehetne jutni a szükséges önerőhöz.  

Grúber: Most az elhangzottak szerint nem tudunk dönteni a sportpálya kérdésében. 

Költségvetés tárgyalását le is zárhatjuk. Jövő héten szerdán elfogadhatjuk a rendeletet, mert 

minden függőben maradt kérdésben döntöttünk most.  

 

 

6. napirend    Egyebek 

 

 Párhuzamos osztály indítása az Általános Iskolában 

 

Grúber: Sok érv szól ellene, mellette csak a létszám növekedés áll. Költségeket növelné.  

Az iskola családias légköre megváltozna. Abszolút bizonytalanság uralkodik, az iskola 

területén. Nem tudjuk milyen változásokat hoz az élet. Azt javaslom, hogy idén ne indítsunk 

párhuzamos osztályt. Nem tudunk konkrétumokat, nem tudunk mivel számolni. Ilyen 

bizonytalana helyzetben nem szabad beleszállnunk. Nincsenek meg hozzá a lehetőségeink. 

Hartman: Én is az mellett vagyok, hogy ne indítsunk párhuzamos osztályt. 

Eck Ferenc: Az infrasrtukturánk nincs meg hozzá. Sok mindent von maga után. Most a 

nyelvet bontva tudjuk tanítani. Akkor már nem tudjuk ezt megtenni.  

Grúber: Aki az mellett szavaz, hogy ne induljon párhuzamos osztály , kérem kézfelemeléssel 

jelezze. Egyhangú hat igen. Ne induljon. 

 

 

14/2012. (II.13.) KT. számú határozat 

 

 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2012/2013-as 

tanévben nem támogatja párhuzamos osztályok indítását az Általános Iskolában. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Grúber Zoltán polgármester 
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 OTKT tagdíj összege 

 

Grúber: 27,-ft-tal növekedett az éves tagdíj 2012 évre lakosonként, így 227,-Ft/lakos/év lesz 

a fizetendő tagdíj összege 2012. március 1-től. Ehhez kérem a képviselő-testület 

hozzájárulását. Hatszázezer forint hiány van a Társulásnál. Egyszeri összegről van szó. A 

Társulás 2012 december 31-vel megszűnik. Aki  egyetért ezzel az egyszeri kiegészítéssel 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. Hat egyhangú igen szavazattal a képviselő-testület a 

következő döntést hozta: 

 

 

15/2012. (II.13.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az oroszlányi Többcélú Kistérségi 

Társulásnak 2012. március 1-től fizetendő évi 227,-Ft/lakos/ év összegben megállapított 

tagdíjat elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Grúber Zoltán polgármester 

 

 

 Művelődési Ház üzemeltetésének módja 

 

Grúber:  Gondolkodni kell az elszámolás metodikáján. 

Antalné: A Megállapodást elő kell készíteni. A Képviselő-testület mondja meg., mit 

tartalmazzon a Megállapodás, milyen módosítást javasolnak a jelenlegihez képest. 

Tomayer: Először azt kell eldönteni, hogy vele kezdünk tárgyalni. 

Eck Ferenc: Következő ülésre vegyük fel napirendi pontnak a Művelődési Ház üzemeltetésre 

benyújtott pályázatának a megtárgyalását. Javaslom, hogy vegyük fel a Megállapodásba az 

újság elkészítését is.  

Antalné: Részletesen rögzíteni kell a megállapodásban, hogy mire költheti a kapott 

támogatást, hogyan kell elszámolnia. 

Karbantartásra, üzemeltetésre, bérre és járulékra költheti a támogatást. Javasolom, hogy a 

közüzemi díjakat  továbbra is vonjuk le. Részletes, analitikus kimutatást készítsen  az  

üzemeltető az elszámoláshoz. De lehet azt is hogy közművelődési szolgáltatás címen 

leszámlázza nekünk a szolgáltatást 

Grúber: Ha nincs több észrevétel, javaslat a napirendi ponthoz, lezárom.  

 

 

7. napirend     Kérdések, interpelláció  önkormányzati ügyben 

 

Grúber: Van-e hozzászólás? Nincsen. 

 

Az ülést 20 óra  00 perckor lezárom. 

 

Zárt ülést rendelek el 20 órakor. 

 

   

Kmf. 

      

Antalné Zabányi Júlia                                                                                  Grúber Zoltán 

             jegyző polgármester 


