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

Jegyzőkönyv
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2013. április 29-i üléséről
A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal 2852 Kecskéd, Vasút u. 105.
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint
Grúber Zoltán polgármester
Hartman József alpolgármester
Csapucha Tamás képviselő
Tomayer Béla képviselő
Nincs jelen:
Eck Ferenc Zsolt képviselő
Eck Márton
képviselő
Wittmann Csaba képviselő
Meghívottak:
Geracsek Alfrédné óvodavezető
Horváth Gézáné gazdálkodási előadó
Grúber Zoltán polgármester megnyitja a képviselő-testületi ülést. Megállapítja, hogy a
jelenlévő képviselők száma alapján a testület határozatképes.
A napirendi pontok tárgyalásának sorrendjét a meghívóban közöltek szerint javasolja
megtárgyalni
A Meghívó szerinti és egyben javasolt napirendi pontok:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. Beszámoló a 2012. évi belsőellenőrzésről
3. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyása és
pénzmaradvány elszámolása
4. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
5. Beszámoló a Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend községi önkormányzatok Közoktatási és
Közművelődési Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének
végrehajtásáról
6. A Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend községi önkormányzatok Közoktatási és
Közművelődési Intézményfenntartó Társulás megszüntetése (Megszüntető okirat
elfogadása, Alapító Okirat módosítása, vagyonfelosztási szerződés elfogadása)
7. Egyebek
8. Kérdés, interpelláció önkormányzati ügyben
.
A jelenlévő négy fő képviselő a napirendi pontokra tett javaslatot egyhangúan elfogadta.
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44/2013. ( IV.29.) KT. sz. határozata
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. április 29-ei képviselőtestületi ülés napirendjeire tett javaslatot elfogadta.
1. napirend: Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről a hozott döntésekről,
jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Grúber Zoltán polgármester:
Március
29.30.301-én Katasztrófavédelmi ellenőrzés volt, a belvíz elvezetést ellenőrizték.
Április
8-án Vasút utcai buszmegálló kijelölési bejáráson voltunk
8-án a Kilencven éves Gyóni Józsefet köszöntöttem.
8-án Kulturális Bizottsági ülés volt, a Falunap megszervezése volt a napirend.
9.-én Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség Ellenőrzési Bizottsági ülésén vettem részt.
10.-én műtéten voltam ezért részben betegállományban, részben szabadságon voltam.
13. Az Általános Iskolai Jótékonysági Bálon Hartman József alpolgármester úr átadta az
önkormányzat támogatását, Ötvenezer forintot.
Képviselő-testületi megbeszélés volt a BM pályázatról
24.én Állami Számvevőszéki ellenőrzés kezdődött a Polgármesteri Hivatalban
26.-án a Sporttelepen villamos teljesítmény növelés megtörtént
25-én TÖOSZ küldött gyűlésen vettem részt Veresegyházán
25.-én Bokodon ÁMK ülés volt
26-án a defibrillátor megérkezett
27-én parókián cserép leszedés megtörtént.
28-án volt a Művelődési Ház szervezésében a Táncvilágnapja alkalmából rendezvény
29-én Pénzügyi bizottsági ülés előzte meg a Képviselő-testületi ülést
Grúber Zoltán polgármester: Kérem, hogy aki a jelentést illetve beszámolót elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a négy jelenlévő képviselő. Négy igen szavazattal, ellenvélemény
és tartózkodás nélkül a képviselő-testület elfogadta a jelentést.
45/2013. ( IV.29.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatóját a két ülés
közötti fontosabb eseményekről a hozott döntésekről, jelentését a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról elfogadta.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

2. napirend:

Beszámoló a 2012. évi belsőellenőrzésről

Grúber Zoltán polgármester: Felkérem Csapucha Tamás urat a Pénzügyi Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság álláspontját.
Csapucha Tamás Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjeszt,
elfogadásra javasolja. Semmilyen kifogás nem merült el, gratulálunk az elvégzett munkához a
polgármesteri hivatal apparátusának.
Grúber Zoltán polgármester: Köszönöm. Kérem, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatával
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a négy jelenlévő képviselő. Négy igen szavazattal,
ellenvélemény és tartózkodás nélkül a képviselő-testület elfogadta a beszámolót.
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46/2013. (IV.29.) KT. számú határozat
A Képviselő-testület elfogadja a polgármester éves ellenőrzési jelentését a 2012. évi ellenőrzési terv
teljesítéséről.
Határidő: kihirdetésre : 2013. május 9.
Felelős: kihirdetésre: Antalné Zabányi Júlia jegyző
3. napirend: Az önkormányzat 2012. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyása és
pénzmaradvány elszámolása
Grúber Zoltán polgármester: Felkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság
állásfoglalását.
Csapucha Tamás Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a testületnek.
Grúber Zoltán polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban?
Nincs. Aki a rendeletet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. A jelenlévő négy fő képviselőből
szavazott négy fő. Négy igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül a képviselő-testületet a
következő rendeletet hozta:
A Képviselő testület elfogadta az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és
2012. évi pénzmaradvány elszámolásáról szóló 6/2013./IV.29.) sz. rendeletét.

4. napirend:

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója

Grúber Zoltán polgármester: Felkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Pénzügyi
Bizottság álláspontját.
Csapucha Tamás Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Grúber Zoltán polgármester: Aki elfogadja az előterjesztést, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
Szavazott a négy jelenlévő képviselő. Négy igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
képviselő-testület a következő határozatot hozta:

Kecskéd község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi
költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját - az alábbiak szerint
elfogadja:
47/2013. (IV.29.) KT. számú határozat

1. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly
megteremtése.
2. Az önkormányzat hitelt – likviditási hitel kivételével- 2014. évben nem vesz fel.
3. Az intézmények működőképességének - a takarékossági szempontok
figyelembevételével – megőrzése.
4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok
elsőbbségét biztosítani kell.
5. A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés és azok támogatása, melyek
általában kulturális, sport területekre terjed ki.
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6. A pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és kihasználása. A költségvetésben
jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a pályázati önrészeket.
7. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra nem
csoportosíthatók át.
8. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a
meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló
bevételek realizálását.
9. Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a következetes
végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
10. Működési kiadások (a személyi juttatások, dologi kiadások,) meghatározásakor a
takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek
vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során.
11. A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló
kiadások elsődlegességét biztosítani kell.
12. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános
tartalékot kell képezni.
A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a költségvetési terv készítésekor a
koncepcióban elfogadott döntéseket vegye figyelembe.
Határidő: 2014. évi költségvetés készítése
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Antalné Zabányi Júlia jegyző
5. napirend :

Beszámoló a Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend községi Önkormányzatok
Közoktatási és Közművelődési Intézményfenntartó Társulás 2012. évi
költségvetésének végrehajtásáról

Grúber Zoltán polgármester: Felkérem Csapucha Tamás urat, a Pénzügyi Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság állásfoglalását.
Csapucha Tamás Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja.
Grúber Zoltán polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban?
Antalné Zabányi Júlia jegyző: Zárszámadással kapcsolatban Hárommillió- Kétszázezer forintot
visszautalnak, mert megérkezett az állami támogatás.
Grúber Zoltán polgármester: Kérem, hogy aki elfogadja az előterjesztést, kézfelemeléssel jelezze.
Szavazott a négy jelenlévő képviselő. Négy egyhangú szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül a képviselő-testület elfogadta a beszámolót.
48/2013. (IV.29. ) Kt. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend községi
Önkormányzatok Közoktatási és Közművelődési Intézményfenntartó Társulás 2012. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
365 132 Ft bevétellel
362 393 Ft kiadással
elfogadja és a Társulási Tanácsnak elfogadásra javasolja.
Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
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6. napirend: A Bokod- Dad - Kecskéd-Szákszend községi Önkormányzatok Közoktatási
és Közművelődési Intézményfenntartó Társulás megszüntetése
( Megszüntető okirat elfogadása, Alapító Okirat módosítása, vagyonfelosztási
szerződés elfogadása)
Grúber Zoltán polgármester: Mindenki előzetesen megkapta az előterjesztést. Felkérem a Pénzügyi
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását.
Csapucha Tamás Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és
elfogadásra javasolja. A TIOP pályázatnál nyert interaktív táblákat az intézmények megkapják, ill.
náluk maradnak.
Grúber Zoltán polgármester: Aki az előterjesztéssel egyetért és elfogadja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze. Szavazott a jelenlévő négy képviselő. Négy igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül a képviselő-testület a következő döntést hozta:
49/2013. (IV.29.) KT. számú határozat
1.). Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a 2006. augusztus 1. napjától
kezdődően határozatlan időre kötött Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Községi Önkormányzatok
Közoktatási és Közművelődési Intézményfenntartó Társulás (Társulás) intézményfenntartó társulási
megállapodás 2013. június 30. határnappal történő megszüntetésével, és a Bokod-Dad-KecskédSzákszend Kistérségi Általános Művelődési Központ (ÁMK) 2013. augusztus 30. határnappal történő
megszüntetésével, egyúttal elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti Vagyonfelosztási Szerződést
és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
2.) Kecskéd. Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Társulás és az ÁMK
megszüntetése közötti időszakban, 2013. július- augusztusi hónapokban felmerülő bármely kérdésben
a négy társult önkormányzat döntsön, a Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Kistérségi Általános
Művelődési Központ (2855 Bokod Fő u. 27.) alapító okiratának módosítását az előterjesztés
mellékletét képező módosító okiratban foglalt tartalommal.
3.) Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és elfogadásra javasolja BokodDad-Kecskéd-Szákszend
Községi
Önkormányzatok
Közoktatási
és
Közművelődési
Intézményfenntartó Társulási Tanács számára a Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Kistérségi Általános
Művelődési Központ (2855 Bokod Fő u. 27.) megszüntető okiratát az előterjesztés mellékletét képező
megszüntető okiratban foglalt tartalommal.
Határidő: folyamatos
Felelős: Grúber Zoltán polgármester

7. napirend


Egyebek

Óvodai, iskolai és sport infrastruktúra fejlesztés - pályázat.

Grúber Zoltán polgármester: a 8/2013. (III.29.) BM . rendeletben foglaltak alapján a pályázati
lehetőség van az Iskola épület és sport öltöző felújítására.
Előzetesen a képviselők már megtárgyalták a pályázat által nyújtott lehetőséget és arra az álláspontra
jutottak, hogy a Sport öltöző felújításával fognak pályázni.
A jegyző asszony tájékozódott, Bauer Zsolt pályázatíró szerint nincs akadálya annak, hogy ezt a
pályázatot illesszük a többi, már megnyert pályázathoz. Javasolom tehát, hogy az önkormányzat a
sport épület felújítása és a sportpálya korszerűsítése céljából nyújtson be pályázatot.
Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő négy fő képviselő. Négy igen
szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a képviselő-testület a következő döntést hozta:
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50/2013. (IV.29.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Egyes önkormányzati
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján pályázatot nyújt be a sport épület felújítása és a sportpálya
korszerűsítése céljából
1. az önkormányzat 2011-2014. közötti Sportkoncepciójához kapcsolódóan,
annak
érdekében, hogy a sport épület az MLSZ infrastrukturális elvárásainak megfeleljen.
Az épület bővítésénél, korszerűsítésénél, a sportpálya felújításánál ( pl. öntözőrendszer,
pályavilágítás) az energia csökkentését, a megújuló energia (pl. szoláris energia)
felhasználását célzó beruházásokat előnyben kell részesíteni a gazdaságosabb fenntarthatóság
érdekében.
2. A pályázat benyújtásához, megvalósításához költségvetéséből biztosítja a szükséges önerőt.
3. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges lépések megtételére,
többek között a fenntartó sportegyesület belegyező nyilatkozatának beszerzésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
A képviselő-testület Négy igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő döntést
hozta:
51/2013. (IV.29.) KT. számú határozat
A Képviselő-testület úgy döntött,
1. megbízza a PROVIS 2000 Kft-t (Bauer Zsolt). hogy az Önkormányzati fejlesztések 2013.
elnevezésű pályázat
keretébe a sportpálya és öltöző fejlesztésére irányuló, a
Belügyminisztériumhoz benyújtandó pályázatot készítse el és a projekt megvalósítását
koordinálja.
2. felhatalmazza a polgármestert a PROVIS 2000 Kft-vel a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
A képviselő-testület Négy igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő döntést
hozta:
52/2013. (IV.29.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzata úgy dönt hogy:
Az Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes
szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján a sport épület felújítása és a sportpálya
korszerűsítése céljából benyújtott pályázat tekintetében a fenti rendelet 1.§ (4) bekezdés a) pontja
szerint a fejlesztéshez igényelt összeg a beruházás 100%-a, mivel az önkormányzat nem részesült a
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76/C. § (1)
bekezdése szerinti törlesztési célú támogatásban, vagy a Kvt. 72. § (1)-(2) bekezdései alapján
adósságkonszolidációban, így a maximális támogatás erejéig önerő biztosítása nem szükséges.


Horgászegyesület Biedenkopf-i látogatása

Hartman József alpolgármester: Gratulálok a Horgászegyesületnek. Közismert mindenki előtt, hogy
egy hétig a Biedenkopfi Horgászegyesület Tanyáján nyújtottak segítséget, kőműves és burkolási
munkákban segítettek. Nagyon magas szinten vélekedett mindenki a munkájukról, e-mailben
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elismerték és megköszönték a munkájukat. Gratulálok. Öregbíti Kecskéd hírnevét és a két egyesület
kapcsolatát erősíti.
Tomayer Béla képviselő: Nagyon jó kapcsolat alakult ki, ez a két település, két egyesület közelebb
került egymáshoz. Mindent biztosítottak a részünkre. A polgármester úr is kint volt, üdvözletét küldi, a
volt polgármester Bolldorf is megköszönte, elismerte a munkánkat.
Grúber Zoltán polgármester: Mint a település vezetője én is csak megköszönni tudom ezt a munkát,
a két település között megkötött partner kapcsolati szerződés élettel lett megtöltve. Azt javaslom, hogy
a Horgászegyesület ez irányú munkáját határozatban ismerje el a testület. Aki ezzel a javaslattal
egyetért kérem, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő négy fő képviselő. Négy igen
szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a képviselő-testület a következő döntést hozta.
53/2013. (IV.29.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a Kecskédi
Horgászegyesület tagjainak a testvér településen – Biedenkopfban- végzett munkájáért, a testvér
település civil szervezeteivel való kapcsolattartásért, a baráti kapcsolatok ápolásáért.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

8. napirend:

Kérdés, interpelláció önkormányzati ügyben

Grúber Zoltán polgármester: Van-e kérdés? Nincs kérdés. A képviselő-testületi ülést 19 óra 15 perckor
bezárom.

Kmf.

Antalné Zabányi Júlia
jegyző

Grúber Zoltán
polgármester

