Kecskéd Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
2852. Kecskéd, Vasút u. 105.
Jegyzőkönyv
Készült 2012. október 29.-én 17 órától megtartott
Közmeghallgatáson
Helye: Művelődési Ház Színházterme
Jelen vannak: Képviselők, jelenléti ív szerint
dr. Vida Dóra Kormányhivatal Igazgatója
Kormányhivatal Szakigazgatási Szerveinek képviselői
A település lakói a jelenléti ív szerint

Hivatalból jelen vannak:
Antalné Zabányi Júlia jegyző
Jegyzőkönyvvezető: Suhai Judit igazgatási előadó
Grúber Zoltán: köszöntöm a mai napra meghirdetett Közmeghallgatáson megjelent
érdeklődőket, érintett lakókat, a települési képviselő-testületi tagokat. Külön köszöntöm
meghívott vendégeinket, dr. Vida Dórát a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Igazgatóját, a Kormányhivatal Szakigazgatási Szerveinek képviselőit.
Képviselő-testületi tagok száma hét fő. Jelen van négy fő. Két fő késést egy fő távolmaradást
jelzett. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes.
Mai testületi ülésünkön a meghirdetettek szerint Közmeghallgatást tartunk. Napirendi pontok
a Kormányhivatal Igazgatójának tájékoztatója a 2013. január 01-től megnyíló Járási hivatalok
működéséről, második napirend Kecskéd Község 2011. évi és 2012. évi gazdálkodásáról
tájékoztató. Megadom a szót dr. Vida Dórának.
dr. Vida Dóra: Köszöntöm a megjelent lakosokat. Köszönöm polgármester úrnak és jegyző
asszonynak a lehetőséget, hogy tájékoztathatom a lakosságot a 2013. január1-től működő
járási hivatalokról. Köszöntöm a szakigazgatási szervek vezetőit, képviselőit. Hozzájuk majd
kérdésekkel lehet fordulni. A járási hivatalok kialakítása a közigazgatási reform része. 2010
év közepén indult el a program, Magyary Zoltán Közigazgatási Program a neve. Az az
elvárásunk, hogy hatékonyság és ügyfélközpontúság jellemezze. A Kormányhivatalok
működésébe tizennégy szakigazgatási szerv integrálódott be. Hetven milliárd forintot
takarítottunk meg ez alatt az idő alatt. Komárom-Esztergom Megyében 2012. augusztus 31-ig
Hatvanmillió forintot spóroltunk meg. 2013. január 01-től ennek a programnak a része a járási
hivatalok felállítása. Települési szintig lenyúló az átalakítás. Nagy fokú szakmai előkészítés
zajlik.. Külön választja az államigazgatási és az önkormányzati ügyeket. KomáromEsztergom Megyében hat járási hivatal kezdi meg működését. Kecskéd község az oroszlányi
járásba fog kerülni. Az ügyek kb. 45%-a kerül át a járási hivatalba. Pl. személyigazolvánnyal
kapcsolatos ügyek, útlevéllel, gépjárművel, lakcímmel kapcsolatos ügyek. Átkerülnek a
gyámügyek illetve a szociális ügyek egy kevés része. Azokban az ügytípusok ahol nagyobb
helyi ismeret szükséges vagy helyi szabályozás is lehet, maradnak jegyzői hatáskörben illetve
önkormányzati hatáskörben. Tatabányán már működik a Kormányablak. A teljes
működésekor 65 ügykörben fog a lakosság rendelkezésére állni.. Hosszabbított ügyfélfogadás
lesz, reggel 8 órától este 20 óráig várják majd az ügyfeleket. Nyugdíjügyek,
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fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ügyek, egészségbiztosítási pénztári ügyek tartoznak majd
ide. Kevés számú ügy lesz majd, ami nem indítható Kormányablakban. Az önkormányzati
hivatalokban ügysegéd működik majd heti három órában a polgármesteri hivatal épületében.
Ez az adófizető polgároknak plusz pénzébe nem kerül, mert a polgármesteri hivataloktól
vonják el a státuszt és a működéshez szükséges eszközöket. Szakképzett szakemberekre
szükségük van a járási hivataloknak is. Kecskéden nincs státusz elvonás, mert alacsony
létszámmal működik a hivatal, működésképtelen lenne egy státusz elvonása után. Ügysegéd a
polgármesteri hivatal épületében kap helyet. Ennyit szerettem volna elmondani a járások
kialakításáról, ha van valakinek kérdése, az itt jelenlévő szakigazgatási szervek vezetői és én
is igyekszünk megválaszolni.
Grúber: Van-e valakinek kérdése?
Pataki Imre helyi lakos: Kormányhivatal szét lesz bontva járásokra. Eddig sem töltötte be a
feladatát. Utólagos iratellenőrzés volt csak. Hiába fordulunk oda problémával, nem kapunk rá
választ. Nem végzik el a munkájukat, úgy ahogy kellene. Ugyanazok az emberek dolgoznak
majd ott is.
dr. Vida Dóra: Törvényességgel kapcsolatban végzünk utólagos kontrollt, ha hibát
tapasztalunk jelezzük a polgármesternek. Önkormányzatok működése autonóm. Senki nem
szólhat bele a működésükbe. Csak utólagos törvényességi ellenőrzésre van lehetőség. Ha
bejelentés érkezik, kivizsgáljuk, de amióta én ott dolgozom, ilyen még nem volt, hogy
megkeresésre nem lett volna válasz.
Pataki Imre: Van-e olyan részlege, ami az önkormányzatok működését ellenőrzi? Kecskéden
évek óta nincs Közmeghallgatás. 2006-ban és 2007-ben nem volt közmeghallgatás. Magunkra
maradtunk ezekben az ügyekben.
dr. Vida Dóra: évente hat alkalommal köteles a képviselő-testület ülést tartani és egyszer
közmeghallgatást. Ha ez nincs meg, törvényességi észrevételt teszünk. Az, hogy ezen kívül
milyen formában tart az önkormányzat meghallgatást, lakossági fórumot az, az
önkormányzati autonómia része. Ez lehet polgármesteri vagy jegyzői fogadónap. stb. A nyílt
képviselő-testületi ülés is az, mert bárki részt vehet rajta.
Pataki Imre: Amit most mondott, az részben igaz. Jegyző dolga, hogy tizenöt napon belül
küldje meg a jegyzőkönyveket. Elkövetett a jegyző egy törvénysértést. Erről az én
fellebbezésemből értesült a Kormányhivatal. Felszólítja. Nem veszik észre az Ön kollégái,
hogy nem volt közmeghallgatás, nem ér be tizenöt napon belül a jegyzőkönyv. Statisztikai
adatot meghamisított a jegyző asszony, bizonyítani tudom.
dr. Vida Dóra. Ha konkrét ügyben van problémája, beszéljük meg.
Pataki Imre: Rendeletek nincsenek kihirdetve.
dr. Vida Dóra: A helyben szokásos módon kerülnek kihirdetésre a rendeletek.
Grúber Zoltán: Mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy senkit nem nyomorítunk meg.
Jegyző asszony kíván-e reagálni az elhangzottakra?
Antalné: most nem.
Grúber Zoltán: A Képviselő-testület tagjai tartják a kapcsolatot a civil szervezetekkel. Kis
település vagyunk, bármikor elérhetőek vagyunk. Túlterheltek vagyunk, sok rendeletet,
határozatot hozunk. Próbáljuk meg a másik ember erőfeszítéseit elismerni.
Pataki Imre: Minden ülés jegyzőkönyvét elolvastam. Emberfeletti munkát végeztek.
Átvertetek. Széles mosollyal fogadtok mindig, de átvertek. Jegyző asszony sok dolgot nem
tud, nem foglalkozik vele. Hazudtatok nekem, megbíztam bennetek. Képviselői eskütökben
azt fogadtátok meg, hogy betartjátok a törvényeket és be is tartatjátok. Nincs fölöttetek civil
kontroll. A becsületeteket elveszítettétek.
dr. Vida Dóra: Volt két olyan év, amikor a Kormányhivatalnak nem volt eszköze, nem volt
feladata az önkormányzatok törvényességi felügyelete. Ebben az időszakban nem tudtuk
vizsgálni a törvényes működést.
Pataki Imre: Nem mond igazat.
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Grúber Zoltán: Van-e még kérdése valakinek? Nincs. A vitát illetve a napirendi pontot
lezárom. A Kormánynak, Kormányhivatalnak óriási munkája van a közigazgatás
átalakításban. Köszönöm Igazgató Asszonynak és a munkatársainak a megjelenést. Nagyon
sok sikert és kitartást kívánok a munkájukhoz.
5 perc szünetet rendelek el. 17 óra 50 perckor.
18 órakor folytatódik az ülés.
Eck Ferenc Zsolt képviselő és Csapucha Tamás képviselők megérkeztek. Jelenlévő képviselők
száma hat fő.
2. napirend: Kecskéd Község Önkormányzatának 2011-2012 évi gazdálkodása
Grúber Zoltán: Ismertette a település 2011-2012 évi gazdálkodását, számadatait amit a
melléklet tartalmaz. Tájékoztatott a társulásban működő iskola és óvoda működéséről. A civil
szervezetek és az önkormányzatok együttműködéséről . Az elvégzett és a tervezett
beruházásokról és fejlesztésekről.
Ezután lakossági hozzászólások következtek:
Pataki Imre : Kritikai észrevételeket tett a képviselő-testület és az apparátus működésével
kapcsolatban, valamint saját telekadó ügyével kapcsolatban mondta el problémáját.
Grúber Zoltán válaszában kiemelte, hogy az önkormányzat betartja és betartatja a
törvényeket.
dr. Éliás Róbert az önkormányzat jogi képviselője röviden ismertette Pataki Imre
közigazgatási perének kimenetelét, a közmeghallgatáson
részéről elhangzottak jogi
minősítését.
Grúber Zoltán a második napirendi pontot lezárta és mivel több hozzászóló nem volt a
Közmeghallgatást bezárta 19 óra 30 perckor.
A közmeghallgatásról video felvételt készítetett Pataki Imre valamint az Önkormányzat is.
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