Kecskéd Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2852. Kecskéd, Vasút u. 105.
Jegyzőkönyv
Készült 2012. 09. 12.-én 18 órától megtartott
Képviselő-testületi ülésen
Jelen van: Mellékelt jelenléti ív szerint
Grúber Zoltán polgármester köszönti a megjelent Képviselő-testületi tagokat és a meghívott
vendéget.
Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Hét megválasztott települési képviselőből hét fő
van jelen. Ülés előtt napirendi pontként felvételre javasolja a BDKSZ Községi
Önkormányzatok Közoktatási és Közművelődési Intézményfenntartó Társulás 2012. I. féléves
gazdálkodásáról tájékoztató című napirendet. A képviselő-testület a napirend felvételével és
azok tárgyalási sorrendjével egyetért, egyhangú döntéssel megszavazza majd rátért azok
megtárgyalására.
1.napirend: Az önkormányzat 2012 évi költségvetési rendeletének módosítása
Grúber: Előterjesztést a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták. Pénzügyi Bizottság
tárgyalta. Felkérem Csapucha Tamás Elnök urat, ismertesse a Pénzügyi Bizottság álláspontját.
Csapucha: Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, elfogadásra javasolja.
Grúber: Vitára bocsátom a napirendet. Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Nincs.
Aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Hét igen szavazattal, egyhangú döntéssel a
képviselő-testület elfogadta
Kecskéd község önkormányzat
15/2012./IX.12./sz. rendeletet.

2.sz. napirend:

1/2012./II.22./ sz. Költségvetési rendeletét módosító

Beszámoló az önkormányzat 2012. I. féléves gazdálkodásának
helyzetéről

Grúber: Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Felkérem Csapucha Tamás
Bizottsági Elnök urat, ismertesse a bizottság állásfoglalását.
Csapucha: Megtárgyaltuk az előterjesztést. Meg kellett állapítanunk, hogy sajnos pályázati
sikertelenség illetve a pályázatok hiánya miatt a beruházások elmaradtak. Javasoljuk
elfogadásra a beszámolót.
Eck Ferenc: Elnézést kérek, hogy nem tudtam részt venni a Pénzügyi Bizottság ülésén. Több
kérdésem lenne. 5. számú táblázatban az egyik. Bevételi tábla. Reptér, bérleti díj, legeltetés.
Egy negyedévi elmaradás van. Csúszás van a befizetésben?
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Antalné: Nem. Szerződésmódosítás történt. Az előző szerződés alapján egyszer három
hónapot -január-március- fizet a bérlő. Az új szerződés alapján háromnegyedévi teljesül majd
egyszerre november hónapban.
Eck Ferenc: Második észrevételem a híd statikai vizsgálatával hogy állunk?
Tomayer Béla: Beszéltem a vállalkozóval. Küldött is árajánlatot a hivatalba még az év
elején..
Grúber: Nem találkoztunk vele. Légy szíves kérd fel, hogy adja meg még egyszer.
Eck Ferenc: Művelődési Ház támogatása. Új összegben állapodtunk meg az új
üzemeltetővel. Más összeg van tervezve, és más összeg a teljesítés. Kevésnek tűnik a
teljesítés.
Grúber: A régi üzemeltető nem kapott kifizetést az év első hónapjaira, az új üzemeltető pedig
csak április 1-től van.
Eck Ferenc: Bérkompenzációt kérdezném. Nem érheti hátrányosan a munkavállalókat. Ennek
ellenére kecskédi közalkalmazottól úgy tudom, hogy jelentősen csökkent a bérük Szeretném
megkérdezni, hogy ez hogyan lehet?
Horváthné: A bérszámfejtés figyeli a kompenzáció teljesülését, a Magyar Államkincstár
bérszámfejti a bérünket. Év elején kellett minden dolgozónak nyilatkozni többek között a
családi adókedvezmény igénybevételéről is. Lehet, hogy az érintetteknek a családi
adókedvezmény megszűnése miatt lett kevesebb a bére.
Grúber: Van-e még kérdés, észrevétel, javaslat? Nincs. Aki elfogadja a beszámolót, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú döntéssel hét igen szavazattal a testület elfogadta a
beszámolót.
112/2012. ( IX.12.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kecskéd
Önkormányzatának 2012. évi I. félévének gazdálkodásáról szóló beszámolót
117.310 eft bevétellel és
102.798 eft kiadással
elfogadja.

Község

Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
3. napirend: BDKSZ Községi Önkormányzatok Közoktatási és Közművelődési
Intézményfenntartó Társulás 2012. I. féléves gazdálkodásáról szóló
tájékoztató
Grúber: Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Felkérem Csapucha Tamás Elnök urat, ismertesse
a pénzügyi bizottság álláspontját.
Csapucha: Pénzügyi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. De, szeretnénk jelezni, hogy
jogszabályt sértett az az intézmény ahol az Erzsébet utalvány kivételével egy évre előre
felvették a cafetériát. Pontatlan.
Grúber: Van-e további kérdés. Nincs. Szavazásra bocsátom. Aki elfogadja az előterjesztést,
kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze. Hét igen szavazattal a képviselő-testület a következő
döntést hozta:
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113/2012. (IX.12.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a BDKSZ Községi Önkormányzatok
Közoktatási és Közművelődési Intézményfenntartó Társulás 2012. I. féléves gazdálkodásáról
szóló tájékoztatót elfogadja és a Társulkási Tanácsnak elfogadásra javasolja
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
4.napirend: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
Pályázati Rendszerhez
Grúber: Megadom a szót jegyző asszonynak.
Antalné:. A 2013. évi BURSA pályázati kiírás még nem jelent meg, de a napokban várható.
Pénzügyi Bizottság tárgyalta
Csapucha: Csatlakozni kell a továbbiakban is a pályázathoz, hagyománya van a
településünkön. Ugyanakkora összeggel, 5oo ezer forinttal csatlakozni kéne, ahogy tavaly is
csatlakoztunk.
Grúber: Amíg az önkormányzat anyagi lehetőségei megengedik, javaslom, hogy támogassuk
a felsőfokú intézménybe járó kecskédi fiatalokat. Aki javasolja a pályázathoz való
csatlakozást 500 ezer ft-tal , kérem, kézfelemeléssel jelezze. Hét igen szavazattal a képviselőtestület a következő egyhangú döntést hozta.
114/2012. (IX.12.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. csatlakozik a 2013. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat rendszerhez.
2. Az ösztöndíjpályázathoz
500.000,-Ft-o biztosít az Önkormányzat 2013. évi
kölétségvetésében
3. Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Grúber Zoltán polgármester

5.napirend:

Tájékozató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2012. Június
06.01. Védelmi Bizottsági felkészítésen voltam Tatabányán, a Megyeházán.
06.02. KEM. Magyar Kupa döntőt játszottunk Tatabányán, kikapott a csapat, de nagyon
szépen szerepeltünk, ezúton is gratulálunk a Sportegyesületnek. Bajnok lett a felnőtt
csapat és az U-19-es csapat is, és az U-12-es csapat is.
06.02. A Kecskédi Horgásztavon gyerek és ifjúsági horgászverseny volt.
06.04. Az általános iskolában Pedagógus Napot rendeztek.
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06. 05. Rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottunk.
06.09. Magyar Horgászszövetség egyesületi tisztségviselői versenyt tartott.
06.13. Oroszlányon OTKT ülésen vettünk részt jegyző asszonnyal.
06.15. Általános Iskolai Ballagáson voltunk. Nagyon, szép és megható ünnepség volt.
06.17. Az U-19-es labdarúgó csapatnak kupa átadás és éremosztás volt.
06.18. Véradás volt a Művelődési Házban.
06.19. A szembetegségem miatt műtéten, utána szabadságon voltam. Ezúton szeretném
megköszönni Hartman József alpolgármester úrnak a helyettesítésemet, a munkáját,
valamint Jegyző Asszonynak és a hivatal apparátusának a távollétem alatti munkájukat.
06.20. Általános Iskola tanévzáró
„ Jó tanuló, jó sportoló” kitüntetés átadása és két elismerő oklevél átadása.
06.23. Felnőtt egyesület horgászverseny volt a kecskédi tavon.
06.25. A Helyi Védelmi Bizottság ülésén Hartman József alpolgármester úr vett részt.
06.28. Közoktatási Társulási ülés volt Bokodon.
Július
07.04. Rendkívüli Képviselő-testületi ülést tartottunk.
07.14. 24 órás Horgászverseny volt.
07.19. Öreg Iskolában bejárást tartottunk.
07.23-24-25 Fellner Jakab utca, Kertalja utca, Kossuth-köz martaszfalttal való ellátása
megtörtént
07.23. A Plébánia felújítással kapcsolatban a Kecskéd Községért Alapítvány és az
Egyházközség közös ülést tartott.
07.24. A polgári védelmi riasztórendszert ellenőrizte a Katasztrófavédelem
07.24. Rendkívüli Képviselő-testületi ülést tartottunk
07.27. Művelődési Házban Álomvilág zenés gálaest
07.28. Képzelt riport című előadás a Művelődési Házban
07.29-30. Anna-napi búcsú volt a településen, ünnepi szentmise Takács Nándor
nyugalmazott püspök úr tartotta
07.30.Anna-napi búcsú bál volt, hagyományosan jól sikerült.
Augusztus
08.01. Rendkívüli Képviselő-testületi ülést tartottunk.
08.02-05. Lehmeni utazáson vett részt a Táncegyesület és a Sportegyesület
08.06. Székesfehérváron lett volna megtartva a Közép-duna Vidéke Önkormányzati
Hulladékkezelési társulási ülés, határozatképtelenség miatt elmaradt
08.15-17. Orvosi rendelő festése megtörtént,
08.15-19. Biedenkopfi testvér települési kapcsolatok nevében a Horgászegyesület és
képviselő-testületi tagok utaztak Németországba meghívásra.
08.23. Nebuló Kft.-vel Szerződés aláírása megtörtént.
08.23. Régi Iskola mindkét szárnyán az ablakcsere megtörtént
08.25. Művelődési Házban Nyárbúcsúztató zenés est volt
08.25. 24 órás Horgászverseny
08.27. Rendkívüli Képviselő-testületi ülést tartottunk
08.28. Kulturális Bizottsági ülésen a Szüreti Felvonulás és Mulatság megszervezéséről
volt szó.
Grúber: Van-e valakinek kérdése?
Csapucha: A Kecskéd Községért Alapítvány nevében köszönetemet szeretném kifejezni
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mindenkinek aki segítette a munkánkat a plébánia épületének a felújítására benyújtott
pályázat előkészítésében, főleg Fazekas Gyula úrnak, aki anyagi ellenszolgáltatás nélkül
azonnal és folyamatosan a rendelkezésünkre állt a tervezési munkában. Köszönöm a
munkáját.
6.napirend: Egyebek


Óvodavezető kérelme mozgásfejlesztés és gyógytorna támogatására

A polgármester felkérte Hartman József alpolgármestert, hogy a kérelmet olvassa fel.
Grúber: Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Amit leírt az intézményegység vezető, az a
valóságnak megfelel. A szülők elégedettek voltak a foglalkozások eredményeivel. Javaslom,
hogy a tartalékkeret terhére a képviselő-testület a kért összeget biztosítsa.
Geracsek Alfrédné óvodavezető megérkezett.
Csapucha: Támogatni tudom a kérést.
Grúber: Van-e még kérdés?
Geracsekné: Szeretném kiegészíteni a kérésemet. Van még egy sajátos nevelési igényű
gyermekünk. Gyógypedagógus, logopédus végezheti a fejlesztést, heti két órát kell
biztosítanunk.
Antalné: az óvoda költségvetésben van előirányzat megbízási díjra abból lehet a
gyógypedagógust rendezni.
Geracsekné: Megbízási szerződést kell kötnünk, kérni szeretném, hogy egy tanévre kössünk
vele szerződést. Nevelési évben kell gondolkodnunk.
Eck Ferenc:Tanévre kössünk szerződést, fogadjuk el az elvet.
Grúber: Aki egyetért azzal, hogy az óvoda részére a 2012-2013 tanévben a mozgásfejlesztés
és a gyógytorna bevezetésre kerüljön és a szolgáltatás költségét az önkormányzat biztosítsa ,
kérem, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú, hét igen.
115/2012. (IX.12.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012/2013-as nevelési évre a
Kecskédi Napközi Otthonos Óvodának mozgásfejlesztésre és gyógytornára a 2012. évi
költségvetésben 171.450,-Ft előirányzatot biztosít.
Az óvoda 2013. évi költségvetésében pedig eredeti előirányzatnak tervezze meg a
szolgáltatás összegét.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Geracsekné: Köszönöm a támogatást.
Grúber: Természetesen a képviselő-testület mindig szem előtt tartotta a gyerekek érdekeit, ez
most is így van. Remélem, jövőben is biztosítani tudjuk a gyerekek fejlesztését
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6. napirend: Kérdés, interpelláció önkormányzati ügyben

.


Grúber Zoltán: Meghívót szeretnék továbbítani a Környe Sportcentrum 60 éves
évfordulójára a környei Sportpályára szervezett rendezvényre

Eck Márton: Tóparti feltöltésre hónapokkal ezelőtt rákérdeztem. Szabályos , nem
szabályos?
Antalné: Építéshatóságnak jeleztem. Megnézték, nem építéshatósági ügy, környezetvédelmi
hatóságnak kell majd ezzel foglalkoznia.
 Eck Márton: A Kápolnánál ki lett jelölve építési terület, nagy mennyiségű víz
folyik le, be van nőve fákkal, a Fő utcai telkek végén húzódik. Az árok fel van
telítődve, ezeket az árkokat is jó lenne kitisztítani.
Grúber: Műszaki Bizottsági bejárást csinálunk majd ott.
 Eck Márton Lakosság érdeklődik, hogy készülünk-e újabb járda felújításra illetve
építésre?
Grúber: Tervezünk. A Kecskéd Községért Alapítvány kezdeményezése is befolyásolja a
folytatást. Következő testületi ülésen döntünk, Pénzünk van rá, még ebben az évben sor kerül
a kivitelezésre.
 Tomayer: -Az Általános Iskolába járó gyerekek szülei jelezték, hogy három
fenyőfa beárnyékolja az ablakokat, kérik a szülők a fák kivágását.
-Árok rendezés nagyon trehány módon lett megcsinálva, bejárás kéne, vagy
helyszín szemlét kéne kérnünk,.
Grúber: Kérni fogom a bejárást a Vízmű részéről.
A szülők adják be írásban a kérésüket, mert másik hat szülő reklamálni fog a kivágás miatt,
hogy még azt a kevés zöldet is eltüntetjük, ami van.
 Csapucha: -Ablak csere az iskolában. Arról volt szó, hogy megvizsgáljuk a
lehetőségét az északi oldal kicserélésének. Támogatom az északi oldal ablakainak
a cseréjét. Konkrétan kérjen a Műszaki Bizottság elnöke árajánlatot, térjünk vissza
erre, még az idén csináljuk meg.
-Által-ér és a Kecskédi vízfolyás rendbetétele kritikán aluli. A MÁV-ot is írásban
szólítsuk fel, ha nem reagálnak végezzük el mi, nagyon magas a parlagfű, kiszáradt akácfák
vannak a területen. Nem a miénk a terület. Írjunk nekik, és ha nem lépnek végezzük el, és
küldjük meg nekik a számlát.
-Lomtalanítás később lesz, meg van-e már az időpont?
Grúber: Nincs még időpont. A jelenlegi lerakóba nem rakhatják le a lomtalanítás hulladékát,
a másik depó még nem kapott engedélyt. Ezt a tájékoztatást kaptam. Novemberben vagy
decemberben is lehet még lomtalanítani. Környezetvédelmi engedélyt várják.
Csapucha: Köszönöm a tájékoztatást. Művelődési Ház előző vezetőjének az elszámolását
tárgyaljuk, a következő Pénzügyi Bizottsági ülésen illetve a képviselő-testületi ülésen? Ez az
ügy még nincs lezárva.
Grúber: Következő ülésen ne tartsuk meg, mert sok anyag van már arra, azt határozzuk meg,
hogy hány napon belül tárgyaljuk. Tizenöt napon belül jó?
Eck Ferenc: Jegyző asszony mennyire van előkészítve, tudunk-e erről tárgyalni érdemben?
Antalné: Itt van az elszámolás, állásfoglalások megérkeztek, azok ismeretében kell
döntenünk, hogy mit fogadunk el. Előtte kell egy Pénzügyi Bizottsági ülést tartani.
Következő testületi ülést javaslom.
 Csapucha: Honlappal kapcsolatos működést többször észrevételeztem.
Jegyzőkönyvek májusiak vannak fenn. Mi az akadálya annak, hogy régi
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programok vannak fenn 2011 évi rendezvények vannak fenn. Vegyük le a régieket.
A Lovas Nap sem volt fenn. Írni kellene a honlapra. Ki üzemelteti?
Eck Ferenc: A Művelődési Ház vezetője tervezte egy újságíró csoport létrehozását.
Grúber : Meg fogjuk keresni ezzel a Molnár urat.
 Csapucha: Pályázatíró cég nem megfelelően végzi a munkáját. Járdaépítés, civil
szervezeteknek szóló pályázatokról nem értesülünk.
Grúber: Kérnünk kell árajánlatokat pályázat figyelésre, de beszélek a MAPI-val is.
 Hartman: Vasút utcai buszmegálló építését meg kellene terveztetnünk. A régi
homokbánya rehabilitálva lett, de nem törődünk vele, el fog vadulni. Kötelességük
lett volna gondozni a területet. Valamennyi felvetéssel egyetértek ami itt
elhangzott, nincs gazdája semminek, parlagfüves minden, törmelékek vannak le
rakva az út mellé. Ezzel a kérdéssel is kellene foglalkozni valakinek.
Eck Ferenc: A Nebuló hányszor szállít?
Grúber: Kétszer.
Eck Ferenc: Reptér dolgában sikerült felvenni kapcsolatokat?
Grúber: Még nem jutottunk a végére.
Eck Ferenc: Kérem, hogy a testületi ülés ne szeptember 26-án szerdán legyen, Labdarúgó
mérkőzés lesz. Pécsi MFC jön ide.
Sportépület felújítási program indul, 70-%-os támogatás mellett 30% társadalmi munkát is
elfogadnak, ebben kérem a testületet, hogy foglalkozzunk majd vele.
Hartman: Támogatom a részvételünket ebben a pályázatban. Tervezői észrevételt tegyünk,
hogy közösségi fedett rész is legyen, pár száz embernek védett helyen legyen, ha jön pl. egy
eső.
További kérdés nem volt.
A nyílt ülést 20 órakor bezárom.
A beérkezett gyógyszertámogatás iránti kérelmek elbírálására zárt ülést rendelek el.

Kmf.

Antalné Zabányi Júlia
jegyző

Grúber Zoltán
polgármester

