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2852. Kecskéd, Vasút u.105. 

 

 

 

 

J e g y z ő k ö n y  v 

 

2012. december 12.–én 17 órától megtartott  

Képviselő-testületi ülésről 

  

 

Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. 

 

Grúber Zoltán polgármester köszöntötte a megjelent települési képviselőket  és vendégeket.  

Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem Suhai Judit igazgatási előadó asszonyt. 

Vendég Zettisch Mária NKÖ elnökét és Zuborné Rizing Valériát NKÖ elnökhelyettesét. 

A kt. határozatképes. Csapucha Tamás képviselő távolmaradást jelzett. Két képviselő késik. 

 

Plusz napirendi pontként felvételre javasolja: 

NKÖ tájékoztatása 

Szociális tűzifa 

 

Van-e a napirendi pontokra javaslat? Nincs. Javaslom, hogy az NKÖ tájékoztatója legyen az 

első napirendi pont.  

 

1. napirend:    Német Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatója 

 

Grúber: Megadom a szót. Zettisch Mária elnök asszonynak. 

 

Zettisch Mária: Köszönöm a szót. Köszönöm azt, hogy azonnal fogadtatok minket. 

A megyei NKÖ felajánlotta, hogy Kecskéden legyen a német nemzetiségi  találkozó 2013-ban  

1960-as években megalakult a német nemzetiségi oktatás, zene, tánc együtt indult el bel és 

külföldön. Több korosztályt vontak be. Figyelmet fordítottak a hagyományápolásra, pl. 

tollfosztás, kukorica törés, 3 napos farsang visszaállítására,a  Krisztkindlt igénylik a családok. 

Nekik köszönhetjük a Biedenkopfi testvér kapcsolat létrejöttét is. 1995 június 4.-én rendezett 

utoljára megyei nemzetiségi gyermek találkozót Kecskéd. A környéken, Vértessomlón, 

Környén, ahol NKÖ működik az utóbbi években már rendeztek német nemzetiségi 

rendezvényt.  

Az időpont a megyei fesztiválokat május-június táján szokták rendezni. A Néptánc egyesület 

50 éves évfordulójára összekötnénk a megyei nemzetiségi találkozóval, fesztivállal. Az 

anyagiakkal kapcsolatban: kb. egymillió forintot ígértek a megyei NKÖ. 

Most adták ki a pályázatokat, amelyeken a  Nemzetiségi önkormányzatok és Civil szervezetek  

indulhatnak. Ha a testület érdemesnek tartja, hogy a település rendezzen egy  ilyen fesztivált, 

akkor pályázni szeretnénk.  

A rendezvénysátor 700 ezer ft, hangosítás, kb. 1.000.000,-ft.  

Menoniné Pillmann Teréz környei német nemzetiségi önkormányzat elnöke azt mondta, hogy 

ajándékot, emléklapot kapnak  a csoportok, posta költség, orvosi ügyelet, papír költség, 

tűzoltóság ügyelete, szerény étkezésre kb 500 fő akkor az félmillió ft. Így kb. kétmillió ft. De 

a költségek megoszlanak, ha egy hétvégén tudjuk ezt a két rendezvényt megrendezni.   
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Grúber: Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? 

Wittmann: Ez milyen pályázat? Erre az egymillió ft összegre lehet pályázni?  

Milyen csoportokat kell erre meghívni? 

Zettisch Mária: Különböző német nemzetiségi csoportokat gondoltunk meghívni.  

Wittmann: Erre a pályázatból meg lehet pályázni az összes költséget? 

Zettisch: Igen.  

Wittmann: A pályázat előtt kell eldönteni, hogy a rendezvényt Kecskéd vállalja vagy utána is 

lehet? 

Zettisch: Előtte. Ha a testület nemleges döntést hoz, akkor más településnek kell 

megrendeznie. Ezért nem várhatunk a pályázati eredményre.  Ez hatalmas megtiszteltetés is a 

településnek. 

Hartman: Történt e már egyeztetés a Táncegyesület megalakulásának 50 évfordulójával 

kapcsolatosan? 

Zettisch. Eck Mártonnal már felvettük a kapcsolatot, de megkeresetem a Műv. Ház vezetőjét 

Molnár Ferencet is. Ő felvállalja ezt, ill. a maga részéről mindent megtesz. 

Grúber: Igen folytak már egyeztető tárgyalások. Valóban hatalmas megtiszteltetés ez 

nekünk, de kérdés, hogy ez mennyibe fog kerülni nekünk, illetve ha nem lesz pályázati rész, 

miből és mennyit tesz hozzá az önkormányzatunk. Kétmillió forintban kell gondolkodnunk. 

Ezt kell átgondolni. Van-e még kérdés, javaslat? 

Hartman: Az egyesület ill. önkormányzat két pályázata alapján össze is jön a kétmillió 

forint? 

Eck Márton:  Igen, összejöhet. Két pályázati kiírás lesz, az egyik nemzetiségi civil 

szervezetnek rendezvényre, a másik hagyományápolásra. Az egyik szombaton lesz, a másik 

vasárnap. 

Hartman: Támogatásra javaslom. Összefogással teljesülhet. 

Grúber: Támogatja-e a képviselő-testület, hogy Kecskéden kerüljön megrendezésre a Német 

Nemzetiségi Fesztivál?   A képviselő-testület Négy igen szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

 

 

                                              165 /2012. (XII.l2.) Kt. sz.  határozat  

 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy 2013 évben 

Kecskéd településen kerüljön megrendezésre a Német Nemzetiségi Fesztivál. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Grúber Zoltán polgármester 

 

 

 

2. napirend:    Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott  

                         döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Grúber:  

Nov. 28 Betlehem felállítása a templom előtt 

29. Betlehemi alakok rendbetétele, Horváth Viktóriának köszönjük 

Dec. 2-re üzemeltek, Települési díszvilágítás felszerelése megtörtént  

29.-30-án Megyei Véradó ünnepség volt, amin beszédet mondtam 

Dec.2. Idősek n apja nagy sikere volt az operett előadásnak 

Dec. 5-7-ig szemműtéten voltam, alpolgármester úr  helyettesített. 

Tárgyaltam Kirschner Violával az Óvodai lakás bérletére vonatkozóan, de nem sürgősen van 

rá szüksége 
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Dec.10.-ig a Guttmann család elvitte a berendezési tárgyait 

dec. 8-án Sportegyesület évzárója, amin Hartman alpolgármester vett részt.  

Dec.10. VÉRCSE Elnökségi ülésén vettem részt, ponthatárok kialakítása megtörtént.  

            Ifjúsági szálláshely kialakítása bekerült a körbe. 14,7 millió forint a pályázati 

támogatásunk. 

 

18 óra 5 perckor Eck Ferenc képviselő megérkezett. Jelenlévők száma: öt fő. 

 

A lakossághoz kikerültek az Öltöztessük ünneplőbe felhívás. 

2012. december 18-án el kell dönteni, hogy ki kapjon emléklapot. 2012. December 18-án du. 

17 órakor találkozunk és körbe járjuk a falut. 

Ablakok beszerelése az általános iskolába, könyöklőket beszerelik, kőműves munkák 

folyamatban vannak. 

Van-e kérdés?  

Eck Ferenc: Nem arról volt szó, hogy az iskola ablakainak ugyanolyan lesz a kiosztása mint 

volt? 

Grúber: Nem, a testület olyan döntést hozott, hogy olcsóbb a jelenlegi megoldás. 

 

További kérdés nem volt, Öt igen szavazattal a képviselő testület a  tájékoztatót elfogadta. 

 

3. napirend:         A szennyvízvagyon kezelésével összefüggő 2013 évi beruházási,  

                              felújítási és tartalékképzési terv elfogadása 

 

Grúber: Előterjesztést mindenki írásban előzetesen megkapta. Van-e kérdés a napirendi 

ponttal kapcsolatban? Nincs. A képviselő-testület öt igen szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

 
166/2012./XII.12./KT.sz. határozat 

 

Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7.000 ezer Ft forrással, 3.200 ezer Ft 

kiadással és 1.800 ezer Ft tartalékkal elfogadja a szennyvízvagyon 2013. évi beruházási, felújítási 

és tartalékképzési tervét. 

 

Határidő: a határozat kihirdetésére 2012. december 15 

Felelős :   a határozat kihirdetéséért: Antalné Zabányi Júlia jegyző 

 

 

 

4. napirend:   Központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó szerződés meghosszabbítása 

 

Grúber: Előzetesen írásban kézhez kapták. Van-e kérdés, észrevétel? Nincs. 

Aki egyetért kérem, kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület öt igen szavazattal a 

következő határozatot hozta: 
 

 

 

 

 

 

 

 

167/2012. (XII.12) KT.sz. határozata 

az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társasággal fennálló szerződések meghosszabbítása 



 4 

 

Kecskéd község  Önkormányzatának Képvelő-testülete:  

1. Egyetért a központi orvosi ügyeleti közfeladat ellátása tárgyában az Oroszlányi Többcélú 

Kistérségi Társulás és az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Kiemelkedően Közhasznú 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között fennálló, 2007. december 11-én kelt 

szerződés módosításával oly módon, hogy 

- a 2012. december 31. napjával megszűnő társulás helyébe a megrendelőként szerződő 

fél pozíciójába a társulást alkotó tagönkormányzatok lépnek, 

- és a határozatlan időtartamra szóló szerződés időtartama 2013. január 31. napjával 

lejár 

- a központi orvosi ügyelet 2013. január havi ellátásának ellenértékeként az OEP 

finanszírozás feletti összeget a Megrendelő települési önkormányzatok egyenlítik ki – 

lakosságszámuk arányában - utólag, az igazolt teljesítést követően legkésőbb 30 

napon belül átutalással. 

2. Felhatalmazza Grúber Zoltán  polgármestert az 1. pont szerinti szerződésmódosítás aláírására,  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Grúber Zoltán polgármester 

 

5. napirend:     Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás megszűnésével  

                         kapcsolatos vagyonfelosztás. 

 

Grúber: Előzetesen a képviselő-testület tagjai írásban az előterjesztést megkapták. 

A mellékleteket ismerteti jegyző asszony. 

Antalné: Ami az önkormányzat tulajdonába kerül az két számítógép, r a rátelepített 

programok,2 monitor és egy darab fűkasza. Bruttóban: 487 ezer forint .  

Eck Márton: Társulási Tanácsnak hogy lehet 612 ezer forint hiánya? Ezt meg kell fizetni, ki 

a felelős érte, hogyan jött össze? 

Grúber: Ezért a Tanács tagjai a felelősek. Mind indokolt költségek voltak, ezeket a Tanács 

tagjainak meg kellett szavazni. 75 ezer forint az önkormányzatra eső rész 

Eck Ferenc: 612 ezer forint hiányt miért az önkormányzatok eszközeinek bruttó értékének 

arányában került megállapítására, miért nem a lakosság száma alapján? 

Grúber: Bokod és Kecskéd 12% kb. 

Eck Ferenc: Ezt értem, de miért az eszköz az alapja,  miért ez az elv? MVH-s 

támogatásokkal kapcsolatban. Minden pályázatnak van fenntartási kötelezettsége. A társulás 

ugyan megszűnik, de mégis ő vállalja a kötelezettséget,.Van-e nekünk ebben szerepünk a 

jövőre? 

Grúber: Nincs. Van-e még további kérdés? Nincs. Határozati javaslattal egyetért, kérem 

kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület öt igen szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

 
168/2012. (XII.12)  KT. sz.  határozata 

az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetésével kapcsolatos vagyonfelosztásról 

 

Kecskéd község  Önkormányzatának Képviselő-testülete:  

1. Elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti Vagyonfelosztási Szerződést és  

2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2012. december 15. 

Felelős: a határozat kihirdetéséért: Antalné Zabányi Júlia jegyző 

a határozat végrehajtására: 2012. december 15. 

 a határozat végrehajtásáért: Grúber Zoltán polgármester 

 

6. napirend:    Közoktatási intézmény átadás-átvételének előkészítése 

 

Grúber: Előzetesen a kt. tagjai kézhez kapták. 
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Antalné: Tankerületi központ jelezte, hogy a KIK kétoldalú szerződést akar kötni,ezért kérik, 

hogy hatalmazzuk fel a gesztor település polgármesterét, hogy az összes résztvevő 

önkormányzat nevében aláírja a Megállapodást a KIK-kel 

Grúber: Van-e kérdés. Nincs. Aki elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

A képviselő-testület öt igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

 

169/2012.(XII.12) Kt. határozata 

a közoktatási intézmények átadás-átvételével kapcsolatos megállapodás elfogadásáról 

 

Kecskéd község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelési feladatot ellátó egyes 

önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. 

törvény  alapján felhatalmazza Bokod község Önkormányzat (székhely: 2855 Bokod, Hősök tere 6.) a 

polgármesterét, mint a Bokod-Dad-Kecskéd-.Szákszend Kistérségi Általános Művelődési Központ 

(székhely: 2855 Bokod, Hősök tere 6.)  fenntartói által kijelölt gesztor önkormányzat képviselőjét a  

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megbízottjával történő, az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal létrejövő megállapodás megkötésére és aláírására.  

 

Határidő:  a határozat kihirdetésére: azonnal 

a határozat végrehajtására: azonnal 

Felelős:  a határozat kihirdetéséért: Antalné Zabányi Júlia jegyző 

a határozat végrehajtásáért:  Grúber Zoltán  polgármester 

 

 

7. napirend:    ÁMK Alapító Okirat és Társulási Megállapodás módosítása 

 

Grúber: Előterjesztést minden képviselő előzetesen írásban megkapta. Van-e kérdés, 

észrevétel?  

Antalné: Határozati javaslatokban van egy kis változtatás, mert a jogszabályi módosításoknak 

meg kell felelni. 

Grúber: Van-e további kérdés, észrevétel? Nincs. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 

jelezze. A képviselő-testület öt igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

 
170/2012.(XII.12) Kt. határozata 

Bokod-Dad-Kecskéd-.Szákszend Kistérségi ÁMK Alapító Okirat módosításáról 

 

Kecskéd község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bokod-Dad-Kecskéd-.Szákszend Kistérségi 

Általános Művelődési Központ (székhely: 2855 Bokod, Hősök tere 6.)  Alapító Okiratának 

módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal a Társulási Tanácsnak elfogadásra javasolja. 

 

Határidő:  a határozat kihirdetésére: azonnal 

a határozat végrehajtására: azonnal 

Felelős:  a határozat kihirdetéséért: Antalné Zabányi Júlia jegyző 

a határozat végrehajtásáért:  Grúber Zoltán  polgármester 
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A képviselő-testület öt igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

171/2012.(XII.12) KT sz.. határozata 

Társulási Megállapodás módosításáról 

 

Kecskéd község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bokod-Dad-Kecskéd-.Szákszend 

Közoktatási és Közművelődési Intézményfenntartó Társulás (székhely: 2855 Bokod, Hősök tere 6.)  

Társulási Megállapodásának  módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal a Társulási Tanácsnak 

elfogadásra javasolja. 

 

Határidő:  a határozat kihirdetésére: azonnal 

a határozat végrehajtására: azonnal 

Felelős:  a határozat kihirdetéséért: Antalné Zabányi Júlia jegyző 

a határozat végrehajtásáért:  Grúber Zoltán  polgármester 

 

 

 

8. napirend:    Szociális tűzifa. helyi rendelet 

 

Grúber: Az ülés előtt került kiosztásra. Mindenki tanulmányozza a rendelet tervezetet. 

 Tavalyiakból okulva, idén pályáztunk, de erre helyi rendeletet kell alkotnunk. 

Eck Ferenc: Javaslom, hogy fogadjuk el a helyi rendeletet. Rendeljünk pluszban még 5 

köbmétert  

Grúber: Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Nincs. 5 köbmétert megrendelünk az 

Erdészettől pluszban. Szavazzunk 5 igen szavazattal elfogadva. 

 
172/2012.(XII.12) KT sz.. határozata 

 

Kecskéd község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a  támogatott 3 m
3
  

szociális tűzifán felül még 5 m
3
 tűzifát rendel  költségvetése terhére, melyet az arra rászorulók között 

kerül kiosztásra. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Grúber Zoltán polgármester 

 

A Képviselő-testület Öt igen  szavazattal elfogadta Kecskéd  község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 24./2012./XII.12../sz. önkormányzati rendelete a szociális célú  

tűzifa  juttatásáról 

 

 

9. napirend:      Egyebek 

 

1. Óvodai kazán 

Hartman: Óvodai kazánházban rendet kellene tenni. Katasztrófa ami ott van. A fűtést 45 

wattos, a meleg vizet 50 wattos kazán biztosítja. A szakemberek felmérték, szerintük elég 

lenne 30 wattos. A jelenlegit tartalékként vissza lehetne tenni. Fűtéskorszerűsítést meg kellene 

pályáznunk. Fel kellene mérni, hogy mire van szükség, elég lenne egy bojler is. A 

villamosvezeték rendszereket rendbe kéne hozni.  

Grúber: Van-e kérdés?  

Eck Márton: Ez a kazán, ami most folyik, rádolgozik a fűtésre is. Ezt a kondenzációs kazánt 

javasolják mindenképen, a hőcserélőn keresztül menne, és úgy fűtené az egész óvodát. A fűst 

elvezetést is meg lehet oldani nagyon egyszerűen.  

Hartman: A szakember Horváth Lajos szerint kondenzációs kazánt nem lehet most berakni, 

mert kategória váltással jár, újra terveztetni és engedélyeztetni kell.  
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Eck Márton: Kisrchner Misi azt mondta, hogy január 1-től megváltozik a jogszabály és 

bármilyen kazánt betehetsz és nem kell engedélyeztetési terv.,  

Eck Ferenc: Két árajánlat munka díja között van hetvenezer forint a két kazándíja között van 

120 ezer forint.  

Hartman: Várjuk meg a januárt.  

Eck Ferenc: Praktikusabb lenne egy új fűtő kazán most és egy gázbojler.  

Wittmann: Várjunk januárig. 

Eck Márton: Szólni kell az óvoda vezetőnek, hogy ilyen kosz, meg szemét közintézményben 

nem lehet. Nonszensz, ha bemenne egy tűzvédelmi előadó, már bírságolna is.  

Grúber: Várjunk januárig? Igen. Egyhangú. 

2. ÁMK vezetőtől elköszönés 

Grúber: Bokodi Polgármester keresett meg azzal, hogy az ÁMK vezetőnek szeretnének 

búcsúzóul jutalmat adni, gyerek arányosan  a települések adják össze.  

Szavazzunk. Aki egyetért azzal, hogy bruttó 154 ezer forint összeggel Kecskéd járuljon 

hozzá, öt fő tartózkodással a képviselő-testület a következő határozatot hozta 

 
173/2012.(XII.12) KT. sz. határozat 

 

Kecskéd község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az ÁMK vezetőjének 

jutalmazásához nem járul hozzá. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Grúűber Zoltán polgármester. 

 

3. Ajándék utalványról döntés 

 

Grúber: Jegyző asszony keresett meg hogy az önkormányzat dolgozói jutalmat kaphatnának-

e? Támogatom. Azt is kérdezem, hogy az intézményekben az iskolában, óvodában 

kaphatnának-e jutalmat? Idén elköszönünk a pedagógusoktól, mert az iskola kikerül az 

önkormányzat  fenntartásából. 

Az elvvel egyetértek, azt kell átgondolni, hogy tudja-e az önkormányzat az anyagi forrásokat 

biztosítani? 

Eck Ferenc: Bérkerettel hogyan állnak az intézmények? 

Antalné: Az intézményeknél nem tudom mennyi a bérmegtakarítás, de feltételezem, hogy van 

a nagyobb létszámból adódóan. A Polgármesteri hivatalban és a többi önkormányzati 

dolgozónál  nincs bérmegtakarítása. 

Eck Ferenc: Van összegszerű javaslat?  

Grúber: Ötvenezer forint értékű ajándék utalvány fejenként. Kétmillió 734 ezer forintot tesz 

ki. 

Eck Ferenc: Az intézményeknél van bérmegtakarítás. Máshol nincs.  

Javaslom, hogy csökkentsünk az összegen, 30 ezer forintot javaslok, mindenkinek. 

Grúber: Van-e további javaslat?  

Wittmann: Fejenként 30 ezerrel mennyire jön ki az önkormányzatnak? 

Antalné: Kb. Egymillió hatszáznegyvenegy.  

Öt igen szavazattal elfogadva a 30 ezer ft. fejenként.  

 
174/2012.(XII.12) KT. sz. határozat 

 

Kecskéd község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzat minden 

dolgozójának, valamint az iskola és az óvoda dolgozóinak  30.000,-Ft/fő értékben ajándék utalványt 

ad jutalomként. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Grúűber Zoltán polgármester. 
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Pedagógusoktól el kell köszönni. KT. együtt. Időpontot egyeztetés az igazgató asszonnyal. 

 

 

10. Interpellációk, kérdések. 

 

Tomayer Béla:  az öreg iskolánál a tető hibát  javítsa ki a kivitelező. 

 

Eck Ferenc: Műv. Ház göngyölegei Idősek Napjáról még mindig ott vannak. Tudunk ebben 

tenni valami, hogy vissza legyen szállítva? 

Grúber: Nem tudtam, hogy még  ott van a göngyöleg.  Rendezzük..  

 

Wittmann: A Műv Házban WC-ben nincs ülőke, nincs fogas az előtérben, feljön a linóleum. 

Grúber:   a költségvetés tárgyalásánál erre visszatérünk. 

 

 

A polgármester 21 órakor az ülést bezárta. 

 

 

                                                                      Kmf. 

 

 

 

 

Antalné Zabányi Júlia       Grúber Zoltán 

            Jegyző         polgármester 


