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Kecskéd Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2852. Kecskéd, Vasút u. 105.

Jegyzőkönyv
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2013. február 4-i rendkívüli üléséről

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint
Grúber Zoltán polgármester köszönti a jelenlévő képviselő-testületi tagokat. Megállapítja,
hogy a hét főből öt fő van jelen. Csapucha Tamás képviselő távolmaradást, Tomayer Béla
képviselő késést jelzett. Köszöntöm Antalné Zabányi Júlia jegyző asszonyt, Horváth Gézáné
előadó asszonyt valamint Suhai Judit előadó asszonyt, akit felkérek a jegyzőkönyv vezetésére.
A mai ülés a 2013. január 30-i ülés folytatása, mivel az akkori napirend szerinti pontok
megtárgyalását nem sikerült befejezni. Van-e kérdés a napirendi pontokkal kapcsolatban?
Nincs.
A napirendi pontokkal mindenki egyhangúlag egyetért.
1. napirend: Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott
döntésekről jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
2012. december 12-én volt az utolsó tervszerinti ülésünk.
12.14-én Helyi védelmi Bizottsági ülés Oroszlányon, téli felkészülés volt a téma
12.17. OTKT utolsó ülésén voltunk a jegyző asszonnyal
12.18. Kecskédi óvoda karácsonyi ünnepségén voltunk.
12.18.Vasút utcai járdaépítés műszaki átadás-átvétele megtörtént.
12.18. Kecskéd Községért Alapítvány kuratóriuma ülésezett.
12.18. „Öltöztessük ünneplőbe...” Karácsonyi díszvilágítás bejárás
12.18. OSZ Zrt. igazgatójával tárgyaltam.
12.20. Öreg iskola műszaki bejárás
12.21. Általános Iskola karácsonyi ünnepsége megrendezésre került.
Pedagógusoktól elköszöntünk, megköszöntem a munkájukat, a továbbiakban a
pályájuk alakításával sok sikert kívántam.
12.21. Kecskédi Lovas Barátok Köre évzáró közgyűlését tartotta.
12.23. Falukarácsony került megrendezésre a Művelődési Házban.
A két ünnep között az általános iskola ablakinak cseréje műszaki átadás-átvétele megtörtént.
12.27. Rendkívüli Képviselő-testületi ülést tartottunk, a vízközmű szolgáltatási szerződéssel
kapcsolatban.
12.27. Alpolgármester úrral részt vettünk az oroszlányi képviselő testület ülésén, ahol a
vízközmű szerződés felmondásával kapcsolatban jutottunk információkhoz.
12.31. Jótékonysági szilveszteri bál került megrendezésre.
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2013. január
Betlehemi házikó szétszerelése, kiürítése, visszaszállítása, elrakása megtörtént Vízkereszt
után.
01.08. Magyar Közút Zrt. Vasút utca és a Fő utca kátyúzása
01.14. Farkasné Bíró Mónikával tárgyalt jegyző asszony az iskola állami átvételével
kapcsolatban.
01.14. Pénzügyi Bizottsági ülés volt a 2013. évi költségvetést tárgyalta a bizottság.
01.16. Orlovits Mártonnal a temetővel kapcsolatos dolgokat beszéltük meg.
01.22. Székesfehérváron voltunk a Püspökségnél a Parókia pályázatával és a templommal
kapcsolatban. Részt vett Grúber Zoltán polgármester, Hartman József alpolgármester,
Csapucha Tamás Kecskéd Községért Alapítvány elnöke, Orlovits Márton
Egyházközség vezetője, Kutschi András plébános.
01.22. A Művelődési Házban Kulturális Kerek-asztal ülésezett.
01.23. Örökségvédelmi hivatal – a templomot és a Kálvária szoborcsoportot tekintette meg a
pályázattal kapcsolatban.
01.25. Kecskédi Horgászegyesület Közgyűlése, Magyar Szövetség elismerően szólt, kitüntette
Tomayer Béla elnök urat és Haász Gábor urat.
01.25. RE-VI-TRANS részéről Kelemen Pál úr biztosított arról, hogy a helyi adókat ettől az
évtől a településünkre fizetik. Az autókat átjelentették.
01.28. Az MVH részéről a Kálvária-szoborcsoportot lefényképezték, bejárás keretében.
Grúber : Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban?
Eck Ferenc: Óvoda gázkazánja szóba került. Átszerelhető-e kondenzációsra?
Grúber: Nincs róla információnk.
Eck Ferenc: Beadott pályázatokkal kapcsolatban az MVH-ok megtekintették a tó környezetét
és a sportpályát is.
Grúber: Aki elfogadja a beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület
egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
2. napirend: Kecskéd község Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
tervének elfogadása
Grúber: Előterjesztést mindenki előzetesen megkapta. Van-e kérdés? Nincs.
Kérem, aki az előterjesztéssel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Öt igen egyhangú döntéssel a
képviselő-testület a következő döntést hozta.
7/2013. ( II.01.) KT. számú határozat
I./ Kecskéd község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint:
Középtávú vagyongazdálkodási terv:
a) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon,
rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó,
elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és
költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő
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használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak
elidegenítése.
c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a
Képviselőtestület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg.
d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái:
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása,
hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes
ellátása.
A hasznosítás formái:
1. a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése
2. használatba adása, bérbeadása
3. önkormányzati vagyontárggyal vállalkozási tevékenység folytatása
1. Vagyon értékesítése
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel
megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet előírásai szerint a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell lefolytatni.
A vagyon értékesítéséből származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások, fejlesztési
hitelek törlesztésének fedezetéül szolgálhat.
2. Bérlet útján történő hasznosítás
A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek hasznosítása elsősorban bérleti
szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében
törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban, ennek
elkerülése érdekében folyamatos pályáztatás szükséges.
3. Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal vállalkozási
tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem
veszélyeztetheti.
Az önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben
felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
e) Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására, melynek
fontosságát hangsúlyozza az önkormányzati vagyonban várható változások.
f) Az értékesítésre kijelölt ingatlanok hasznosítása érdekében folyamatos hirdetés szükséges.
Hosszú távú vagyongazdálkodási terv:
a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv.
b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a hosszú távú
működési stabilitás biztosítása érdekében.
c.) A repülőtér gazdasági lehetőségeinek maximálás kihasználása.
II./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon:
- a vagyongazdálkodási terv szükség szerinti felülvizsgálatáról,
Határidő: folyamatos
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Felelős: Grúber Zoltán polgármester

3. napirend:

Gyógyszertámogatás iránti kérelmek elbírálása
( Zárt ülés külön jegyzőkönyv készült.)

18 óra 29 perckor folytatódott a nyílt ülés.

4. napirend:

Kecskéd Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének
megtárgyalása ( I. forduló folytatása)

Grúber: Előző ülés folytatása, a bevételi oldal nem lett több, a kiadási oldalnál tartunk, ha
van valakinek konstruktív javaslata a megtakarítási lehetőségekkel kapcsolatban, mondja el,
vagy tételesen haladjunk?
Eck Ferenc: Javaslom, hogy dologi kiadások tekintetében, ahol kötelező emelkedés van pl.
közművek, ott muszáj megemelni a kiadást, ott nem lehet csökkentést várni, az egyéb
háziorvosi és fogorvosi szerződés eléggé szerencsétlen, javaslom a felülvizsgálatát, a
személyi juttatások között, a szociális hozzájárulási adónál van kedvezmény 55 év fölöttiekre
és a 25 év alattiakra vonatkoztatva.
Antalné: Úgy tudom, ez csak új dolgozóknál alkalmazható.
Eck Ferenc: Vállalkozói szférában biztos, hogy van ez a kedvezmény, közszférát nem tudom.
Antalné: Utána nézek még.
Eck Ferenc: Kulturális Kerek-asztalnál a civil szervezetek szeretnék javasolni, hogy minden
évben rendezzük meg a szüreti felvonulást. Mennyi volt az óvoda tényleges tavalyi kiadása?
Horváthné: Negyvenkétmillió- ötszázharminckilencezer forint. Ebből az önkormányzat
Nyolcmillió forintot tett hozzá a költségvetéshez.
Grúber:Van-e további kérdés?
Hartman: Civil szervezetek ötlete. Ilyen költségvetési hiány mellett futja-e erre, amikor az
óvodai dolgozók cafetéria juttatását megnyirbáltuk. Eljött annak az ideje, hogy ne maradjunk
csendben. Keményen hozzá kell nyúlni a költségvetéshez a jelenlegi helyzetben, bevételi
oldalra nem tudunk mit tenni, de a kiadást önkormányzati kiadások, pl eü. szerződéshez hozzá
kell nyúlni, Művelődési Háznál levettem Egymillió forintot, városgazdálkodásnál Négy és
félmillió ft. elég útburkolati jelek, stb előirányzatát 1,5 millió ft levenném teljesen, nem kell
iskoláztatási támogatás, óvodások, középiskolások támogatását, idősek karácsonyi támogatást,
újszülöttek támogatását elvonnám, közgyógyellátást méltányosságit elvonnám, idősek napját
megtartanám, civil szervezetektől Egymillió forintot, házi orvostól Egymillió forintot
elvonnék, helyi újság rosszabb lett, ezért Egymillió-kétszázezer nagyon sok, sajtómegjelenítés
felesleges, műemléki hidat idén megcsináljuk, testvérkapcsolatokra Tomayer Bélának volt
valami javaslata az előző ülésen.
Wittmann: Egyetértek alpolgármester úrral. Komoly elvonások kellenek.
Eck Ferenc: Nézzük meg külön soronként.
Wittmann : Menjünk soronként az elejétől.
Grúber: Menjünk végig a költségtáblákon.
Zöldterület kezelés: önkormányzati alkalmazott MT. hatálya alá esik, nem közalkalmazott.
Tomayer Béla 19 órakor megérkezett. Jelenlévők száma hat fő.

5

Wittmann: A nagyobb kiadásokkal kezdjük, ne a dolgozók zsebéből vegyünk el először. Ha
találunk valahol nagyobb összeget, azt vegyük el először.
Grúber: Egyetértés van, menjünk vissza a főoldalra?
Wittmann: Amit alpolgármester úr mondott, hogy honnan vonjunk el, onnan kezdjük.
Grúber: Közvilágítás.
Hartman: Éjféltől reggel öt óráig leveszik a közvilágítást Nyugat-európában.
Németországban, minden harmadik lámpa ég.
Eck Ferenc: Nevesített normatívát kapunk a közvilágításra. Nem úgy van kiépítve a rendszer,
hogy szakaszolni lehetne.
Grúber: Temető és halottasház fenntartás.
Wittmann: Kétszázezret szavazzunk meg, az is Hatvanezerrel kevesebb.
Gyepmester. Háromszázezerre levesszük.
Grúber:Művelődési Ház fenntartása:
Wittmann: Próbáljunk meg a Műv.ház vezetővel egyezkedni.Négy és fél millió forintot
javasolok..
Grúber: Leülünk vele. Lehet, hogy ennyiért nem vállal olyan színvonalat.
Könyvtári könyvbeszerzés. Mi adjuk, Százezer forintot. 0,-ft legyen.
Város, községgazdálkodás. Buszmegálló, árkok, stb. Sok KRESZ- táblát le kell cserélni.
Árkokkal keményen kell foglalkozni. Hagyjunk Három és fél millió ft. –ot.
Utak karbantartása, útburkolati jelek felfestése, hó-eltakarítás. Egymillió ftot javasolok.
Segélyek. ált. isk. tankönyvtámogatás kimegy, óvodai Egyszázezer forint lemegy Hetven
ezerre, középiskolások, egyetemisták támogatása kimegy, karácsonyi támogatás, mikulás
csomag az óvodának marad, idősek karácsonyi támogatása maradjon, újszülöttek támogatása,
marad, köztemetésre kimegy, méltányossági közgyógyellátás marad, HPV oltásra marad,
Bursa marad, Idősek Napja marad, első lakáshoz jutók támogatása kimegy, civil szervezetek
támogatása Egymillió lejön, nemzetiségi önkormányzat támogatása marad, fogászat, házi
orvosi szolgálat szerződésüket módosítani, tárgyalni, egyelőre marad az előirányzat, védőnő
marad, Falunap Hétszázezer ft, helyi újság marad, sajtó megjelenés Ötvenezer ft, műemlék
híd marad, testvérkapcsolat marad emelten, alma akció marad , óvodai kazánt emeltük, óvodai
játékok felújítása Hatszáz-ötvcnezer ft, képviselői keret ?
Eck Márton: képviselőnként Négyszázezer ft legyen, egyformán kapjon minden képviselő,
összesen Kétmillió ft maradjon a Két és félmillióból,közfoglalkoztatás: marad, polgármesteri
hivatal bevételei: marad
polgármester költségátalánya: marad
Polgármesteri Hivatal dologi kiadásaiból Ötszázezer forintot le kell venni.
önkormányzati jogalkotás:dologi kiadás: marad, alpolgármester juttatása: marad
A januári újság kritikán aluli, nem kell újság.
Wittmann: Ha spóroltunk Hatmillió-négyszázezer ft-ot, adjuk vissza az óvoda cafetériáját.
Vagy az óvoda a dologi kiadásokon spórolja meg a cafetériát.
Hagyjuk a cafetériát a tavalyi szinten, adóbevételek növekedése miatt belefér az óvoda
cafetériája. És ne kényszerítsük a dologi kiadások csökkentésére az óvodavezetőt.
Grúber: Aki egyet ért ezzel, kézfelemeléssel jelezze. Öt igen szavazattal egy tartózkodás
mellett , a képviselő-testület a költségcsökkentésekkel elfogadja a költségvetés kiadási
oldalát.
Kérdezem : Az óvodai dolgozók cafetéria csökkentéséről hozott döntését visszavonja, és a
mértékét a tavalyi szinten megtartja, ezáltal az óvoda költségvetési támogatás módosul.
Szavazzunk, a képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.
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11/2013. (II.04.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő testülete
1. az Óvoda 2013. évi költségvetési támogatására vonatkozó 3/2013.(I.30.) KT.sz.
határozatát visszavonja.
2. a BDKSZ Kistérségi Általános Művelődési Központ (ÁMK) kecskédi
intézményegységének 2013.évi költségvetését az alábbiak szerint elfogadja és a
BDKSZ Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak elfogadásra javasolja:
Kecskédi Napközi Otthonos Óvoda
Bevétel:
Kiadás:

42.744 eft
42.744 eft

Önkormányzati támogatás: 11.769 eft
Ebből: nevelés: 8.727 eft
Étkezés: 3.042 eft
Határidő: közlésre Bokod (gesztor) Önkormányzatnak 2013.február 5.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Művelődési Ház költség csökkentéséről a képviselő-testület közösen tárgyal a művelődési ház
vezetőjével, Molnár Ferenccel.
A következő ülést 2013. február 13-ra tervezzük.
Az ülést 21 óra 55 perckor bezárom.

Kmf.

Antalné Zabányi Júlia
jegyző

Grúber Zoltán
polgármester
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