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

Jegyzőkönyv
a Képviselő-testület 2013. május 29-ei üléséről
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint
Grúber Zoltán polgármester
Hartman József alpolgármester
Csapucha Tamás képviselő
Eck Ferenc Zsolt képviselő
Tomayer Béla képviselő
Wittmann Csaba képviselő
Nincs jelen:
Eck Márton képviselő
Meghívottak:
dr. Karácsonyiné Handl Mária iskola igazgató
Deák Sándorné gyermekjóléti szolgálat vezetője
Szabóné Balaicz Anikó szociális munkás
Geracsek Alfrédné óvodavezető
dr. Tutervai István háziorvos
dr. Tutervainé dr. Farkas Emília fogorvos
Zámbó Zsuzsanna Járási Vezető Védőnőt
Szaniszló Hedvig Népegészségügyi ellenőr.

Meghívó szerinti napirendi pontok:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
2. Gyermekvédelmi feladatok ellátásáról beszámoló ( Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatója, intézmények gyermekvédelmi felelősei, jegyző)
3. Napköziotthonos Óvoda beszámolója a 2012/2013. évben végzett nevelő munkáról, az elért
eredményekről
4. Háziorvos és fogorvos tájékoztatója 2012. évi egészségügyi ellátásról, elszámolás a 2012. évi
önkormányzati támogatással.
5. Védőnő beszámolója a 2012. évi feladatellátásról
6. Adóbehajtásról beszámoló (2012.II. félévről)
7. Óvoda Alapító Okirat elfogadása
8. „Jó tanuló Jó sportoló” díj odaítélése az iskola ajánlása alapján
9. Egyebek
10. Kérdés, interpelláció önkormányzati ügyben.

Grúber Zoltán polgármester megnyitja a képviselő-testületi ülést. Megállapítja, hogy a
jelenlévő képviselők száma hat fő. A jelenlévők létszáma alapján a testület határozatképes.
Javaslatot tett napirendi pontok tárgyalásának sorrendjére. Plusz napirendi pont felvételét
javasolja, gyógyszertámogatás iránti kérelem megtárgyalását zárt ülésen. Javasolja továbbá, a
Jó tanuló, jó sportoló napirend zárt ülésen való tárgyalását. Szavazott hat fő jelenlévő
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képviselő. Hat igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokra tett
javaslatot a képviselő-testület egyhangúan elfogadta.
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. május 30-i képviselőtestületi ülés napirendjeire tett javaslatot elfogadta.
1. napirend:

Gyermekvédelmi feladatok ellátásról beszámoló
( Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatója, intézmények,
gyermekvédelmi felelősei, jegyző)

Grúber Zoltán polgármester: Az előterjesztést előzetesen mindenki megkapta. Kérem, akinek van
javaslata, kérdése tegye meg. Nincs.
2013. március 05-én gyermekvédelmi tanácskozás volt, itt a polgármesteri hivatalban Gyerekjóléti
szolgálat, iskola, védőnő, művelődési ház vezető, jegyzői hivatal vett részt. Akkor is részletesen
elemeztük a gyermekvédelmi feladatokat, a problémákat, lehetséges megoldásokat.
Nem romlott a helyzet jelentősen az előző évekhez képest. Az anyagból látjuk, hogy mindenki szerint
lényegesen rosszabb lett a családok gazdasági helyzete. Kihat a család felnőtt tagjaira. Mentális
problémák, kihatnak a gyereknevelésre. Jó kapcsolatokat sikerült kialakítani a gyerekekkel,
családokkal, jelzőrendszer tagjaival. Sajátos helyzetű a Külterület. Anyagilag rosszabb helyzetben
lévő emberek költöznek ki, hozzák magukkal a problémákat. Jelzőrendszer jól működik,.
Rendszeresen foglalkozunk a problémás családokkal, gyerekekkel, nagy hangsúlyt fektet erre a
szociális szolgálat. A megelőzésre, szabadidő hasznos eltöltésére családi programokat szerveznek.
Egyetértek azzal, hogy a gyermekekre irányuló hatékony szolgáltatás elérte a célját, csak a
legszükségesebb mértékben avatkoznak be a családok életébe. Családsegítő szolgálat. Más az
ellátottak köre, a társadalomba való beilleszkedés inkább a problémák fő oka, vagy hátrányt kell
csökkenteni, az életvitelükben kell segíteni őket.
Köszönöm a munkájukat, hatékonyan tudjuk a felmerülő problémákat orvosolni. Sok erőt, kitartást
kívánok Önöknek. Lezárom a napirendi pontot. Aki elfogadja a beszámolót, kérem kézfelemeléssel
jelezze. Szavaz a jelenlévő hat fő képviselő. Igennel szavazott hat fő, ellenvélemény, tartózkodás nem
volt.
58/2013. (V.29.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi gyermekvédelmi beszámolót
elfogadta.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
2. napirend: Napközi otthonos Óvoda beszámolója a 2012/2013. évben végzett nevelő
munkáról, az elért eredményekről
Grúber Zoltán polgármester: Megkérdezem az előterjesztőt, kíván e szóbeli kiegészítést tenni?
Geracsek Alfrédné óvodavezető: Köszönöm a lehetőséget, nem kívánok, de ha kérdése van
valakinek, megválaszolom.
Grúber Zoltán polgármester: Vitára bocsátom az előterjesztést. Megkérdezem, az anyaggal
kapcsolatban van-e kérdés?
Csapucha Tamás képviselő: Tartalmas programot állított össze az óvodavezetés. Nagyon kevés
azonban a beiratkozott gyermek, létszámgondok lesznek az iskolában is.
Gúrber Zoltán polgármester: Hullámvölgyek vannak a népesedésben.. Jelenleg 83 gyerek jár az
óvodába.
Eck Ferenc Zsolt képviselő: Súlyos gond lesz a gyereklétszám csökkenése. Kevés lesz a beiratkozó.
Szücsné Bagócsi Ibolya védőnő: Szeretném a Katónak megköszönni, hogy az óvoda a Baba-Mama
Klubnak helyet adott. A munkát is szeretném megköszönni az óvodai dolgozónak is, aki munkaidő
után visszajön bezárni utánunk az intézményt.
Geracsek Alfrédné óvodavezető: Köszönöm, természetes, hogy segítünk..
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Grúber Zoltán polgármester: Miből áll a kompetencia alapú csomag a középső csoportnál?
Geracsek Alfrédné óvodavezető: A TÁMOP-nál előírás, hogy tovább kell vinni a programot, ebben a
tanévben a középső csoportos óvodapedagógus a soros.
Grúber Zoltán polgármester: Az óvoda a korábbi évekhez megszokottan jó beszámolót adott be. Két
és fél éves gyerekek nevelési igényét is kielégíti, azon szülők gyerekeit is ellátja, akik
visszaszeretnének visszailleszkedni a munkába, Ebben az évben 24 gyerek megy az iskolába. Ez szép
létszám. Nemzetiségi nyelv elfogadtatása, megszerettetése ugyanolyan színvonalon működik az
intézményben a nemzetiségi óvodapedagógusok vezetésével. Részt vesznek a nemzetiségi munkában.
Az ünnepségeket német nyelven is tanulják a gyerekekkel. Szülőkkel való kapcsolattartás példás.
Gyógytornát továbbra is biztosítani szeretnénk. Színvonalasan végezte a tevékenységét az óvoda
munkaközössége, jó a kapcsolat az intézményekkel, nagyon jónak ítélem az óvodai munkát, azt
ezúton is köszönöm az óvoda pedagógusoknak, tolmácsold kérlek a számukra.
Szavazásra bocsátom az előterjesztést, aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Szavazatott hat fő
jelenlévő képviselő, hat fő igennel szavazatott, ellenvélemény, tartózkodás nem volt.
59/2013. (V.29.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napközi otthonos Óvoda beszámolóját a
2012/2013. évben végzett nevelő munkáról, az elért eredményekről elfogadta.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Grúber Zoltán polgármester:
A köznevelési tv. alapján a fenntartó meghatározza az adott
nevelési évben az indítható csoportok számát. 2013. szeptember 1-től ismét a mi fenntartásunkba
kerül az óvoda. Az óvodavezető arról tájékoztatott, hogy 70 gyermek várható a következő oktatási
nevelési évben. A köznevelési tv. szerint a minimális csoport létszám 13. a maximális létszám 25, az
átlag csoportlétszám 20 fő.
Javasolom, hogy a képviselő-testület döntsön arról, hogy a 2013-2014-es tanévben indítható csoportok
számát három csoportban határozza meg.
Szavazott hat fő képviselő, igennel szavazott hat fő, ellenvélemény, tartózkodás nem volt.
60/2013. (V.29.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2013/2014. nevelési évben
indítható óvodai csoportok száma: három csoport.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Geracsek Alfrédné óvodavezető: Pénteken ballagnak a nagycsoportosok. Szeretettel várunk minden
képviselőt, érdeklődőt az eseményen.
Grúber Zoltán: Öt perc szünetet rendelek el. 18 óra 50 perckor.
Az ülés 18 óra 55 perckor folytatódott.
3. napirend: Háziorvos és fogorvos tájékoztatója a 2012. évi egészségügyi ellátásról
elszámolás a 2012. évi önkormányzati támogatással
a.) Háziorvosi tájékoztató
Grúber Zoltán polgármester: Szeretettel köszöntöm dr. Tutervai István háziorvost,dr. Tutervainé dr.
Farkas Emília fogorvost. Zámbó Zsuzsannát Járási Vezető Védőnőt, és Szaniszló Hedviget
Népegészségügyi ellenőrt.
Megkérdezem az előterjesztőket, kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni az írásos anyaghoz?
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dr. Tutervai István háziorvos: Igen, köszönöm. Az alapellátást prioritásként kell kezelni. Minden
lehetőséget meg kell teremteni arra, hogy a betegeket itt tudjuk ellátni. Egyre több feladat nehezedik
az alapellátásra. A kórházak a teljesítőképességük felső határán dolgoznak. Ha a feltételek
beszűkülnek, a rendszer egyre kevésbé működik. A rendelőnket igyekeztünk úgy felszerelni, hogy itt
helyben egyre több feladatot el tudjunk látni a betegek érdekében.
Köszönöm szépen.
Grúber Zoltán polgármester: Köszönöm a szóbeli kiegészítést. Van-e kérdés?
Eck Ferenc Zsolt képviselő: Van az anyagban egy-két érdekes anyag. Ebben a körzetben a
rosszindulatú daganatos betegségek aránya magasabb, mint az átlag. Ennek az eredőjét szerencsés
lenne megtalálni. A nők száma magasabb a vezető okoknál, mint a férfiaké. Ezt érdekesnek tartom. Az
ügyeleti rendszer átalakításáról hallott-e visszhangokat?
dr. Tutervai István háziorvos: A beszámolási időszak a tavalyi esztendő. Ebben az évben volt a
változás. Reflexiókat hallottam. Független szervezet üzemelteti az ügyeleti ellátást. A betegek
oldaláról, tapasztalatokról én nem tudok még beszámolni.
Grúber Zoltán polgármester: A Polgármesteri Hivatal felé sem jutott el panasz, sem hivatalos, sem
nem hivatalos panasz bejelentés.
Mi a megoldás, ha kórházba kell küldeni, de ott nem fogadnak.
dr. Tutervai István háziorvos: Fel kell venniük, akit indokoltnak tartanak. Mi csak oda utalhatunk.
Csapucha Tamás képvielő: Gratulálok a doktor úr színvonalas beszámolójához. A szakorvoshoz
jutás esélye egyenlő a nullával, mindent itt helyben kell megoldani, amikor a legfőbb érték az
egészség. A területi ellátottság nagyon eltérő. Mindannyian egyformán fizetjük a járulékokat, joggal
várhatnánk el, hogy egyforma színvonalon kapjuk meg az ellátásokat..
dr. Tutervai István háziorvos: Igen. Egyetértek.
Eck Ferenc Zsolt képviselő: Sajnos, eljutott az egészségügy oda, hogy komoly problémák elé fogunk
nézni.
Hartman József alpolgármester: Megállapítottuk, hogy ebben az évben sem lettünk
egészségesebbek. Teljes mértékben egyetértek az előttem felszólalókkal. A legrosszabb helyzetben a
háziorvosi praxisok vannak. Gratulálok a beszámolódhoz, és azt remélem, hogy még nagyon sokáig
ellátod majd a feladatot. Nagyon sok teendő van még. Köszönöm.
Grúber Zoltán polgármester: Aki elfogadja a házi orvosi beszámolót, kézfelemeléssel jelezze.
Szavazott hat jelenlévő képviselő, hat igen szavazattal ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül
elfogadta a beszámolót.
61/2013. (V.29.) KT. sz. határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 2012. évi egészségügyi ellátásról
szóló házi orvosi tájékoztatót.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Aki elfogadja a házi orvos önkormányzati támogatással történt elszámolását, kézfelemeléssel jelezze.
Szavazott hat jelenlévő képviselő, hat igen szavazattal ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül
elfogadta a beszámolót és az önkormányzati támogatással történt elszámolást.

62/2013. (V.29.) KT. sz. határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a házi orvos 2012. évi
önkormányzati támogatással történt elszámolását.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
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b.) Fogorvosi beszámoló:
Grúber Zoltán polgármester: Megkérdezem dr. Tutervainé dr. Farkas Emília fogorvos asszonyt,
kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
dr. Tutervainé dr. Farkas Emília fogorvos: Igen, köszönöm. Az ÁNTSZ jóváhagyta a heti 17 órás
rendelési időt.
Grúber Zoltán polgármester: Van-e kérdés?
Csapucha Tamás képviselő: A tájékoztatóból látszik fogászatilag is betegebbek voltunk, mint az
előző években. A finanszírozás oldaláról az elmúlt években jelentősen csökkentek a támogatások. Meg
szeretném köszönni a doktornőnek, hogy minden hozzáforduló beteget ellátott.
Grúber Zoltán polgármester: A praxis munkáját kiválónak értékelhetjük. Kívánok szép sikereket a
jövőben is. Aki elfogadja a fogorvos 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót, kérem
kézfelemeléssel jelezze. Szavazott hat jelenlévő képviselő, hat igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül elfogadta a beszámolót.
63/2013. (V.29.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 2012. évi fogászati ellátásáról
szóló fogorvosi tájékoztatót.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Aki elfogadja a fogorvos önkormányzati támogatással történt elszámolását, kézfelemeléssel jelezze.
Szavazott hat jelenlévő képviselő, hat igen szavazattal ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül
elfogadta az önkormányzati támogatással történt elszámolást.
64/2013. (V.29.) KT. sz. határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
önkormányzati támogatással történt elszámolását.

elfogadta

a

fogorvos

2012. évi

Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
4. napirend:

Védőnő beszámolója a 2012. évi feladatellátásról

Grúber Zoltán polgármester: Felkérem Szücsné Bagócsi Ibolya védőnőt, kívánja-e szóban
kiegészíteni az írásbeli beszámolót.
Szücsné Bagócsi Ibolya védőnő: Köszönöm szépen, nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni.
Grúber Zoltán polgármester: Vitára bocsátom az anyagot. Mit lehet tenni, azért, hogy a szülők
elvigyék a gyereket szakvizsgálatokra, vagy elviszik, csak nem jelzik vissza?
Szücsné Bagócsi Ibolya: védőnő: Nagy siker nekem, hogy az alsós tanító nénik, felveszik a szülővel
a kapcsolatot, de ez sem elég néha. Nem viszik el a gyerekeket a szülők.
Zámbó Zsuzsanna Járási vezető védőnő: Országos tendencia ez, hogy nem viszik el a szülők
szűrővizsgálatokra a gyerekeket.
Grúber Zoltán polgármester: Nagyon jó szakmai beszámolót olvashattunk. Nagyon jól
együttdolgozik az Iboly a háziorvossal. Maximálisan jól folyik ez a tevékenység, agilisan és
intenzíven végzi a munkáját. Rendszeres látogatója az osztályfőnöki óráknak és az iskolai
rendezvényeknek. Nagy hangsúlyt fektet az anyatejes táplálásra. Külön szeretném megköszönni a
HPV oltással kapcsolatos szervező munkát és a doktor úrnak is azt, hogy ingyenesen beadja az oltást
az érintett korosztálynak. Köszönöm az egészségügy tevékenységét a településen. Aki elfogadja a
beszámolót, kérem kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő hat képviselő, hat igen szavazattal,
ellenvélemény és tartózkodás nélkül a képviselő-testület a következő döntést hozta:
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65/2013. (V.29. ) Kt. sz. határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi védőnői tevékenységről szóló
beszámolót elfogadta.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Csapucha Tamás képviselő 20 óra 15 perckor távozott az ülésről.
Jelenlévő képviselők száma öt fő.
5. napirend: Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről a hozott döntésekről,
jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Grúber Zoltán polgármester:
Május
1.-én Falunap volt a településen . Nagyon jól sikerült, kiváló idő volt, rekordszámú résztvevő volt a
Főzőversenyen. Köszönöm a Kulturális Bizottság és minden résztvevő munkáját.
02. Német nemzetiségi Önkormányzat és a Néptáncegyesület megbeszélése a júliusi rendezvényekkel
kapcsolatban.
06. Magyar Közút
07. TÖOSZ Komárom-Esztergom Megyei Fórumán vettem részt Tatabányán.
08. Rendkívüli Képviselő-testületi ülés volt.
08. Közétkeztetési pályázatra érkezett ajánlatok borítékbontása, három pályázat érkezett.
11. XI. Kem. Nemzetiségi Gyermek Együttesek találkozója volt Bajon. Kecskédi gyerekek is
szerepeltek nagyon-nagy sikerrel. Jó volt látni, hogy vastapssal köszönte meg a közönség a
produkciót, büszke voltam a kecskédi gyerekekre.
11. Komárom-Esztergom Megyei Horgászszövetség Horgászversenyén díjátadás volt- Hartman József
alpolgármester vett részt.
20. Májfa kitáncolás volt az öreg Iskola előtt.
21. Környe és Vidéke Takarékszövetkezet Wéber Ferencné ügyvezető igazgatóval tárgyaltunk az
alapítvány és az önkormányzat likviditási hitelének lehetőségeiről.
22. Kecskéd Község Alapítvány Kuratóriumi ülése volt 1. napirendben együttes ülés volt az
Egyházközség vezetésével – beszámoló, kérelmek elbírálása megtörtént.
23. Oroszlány Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum volt, Madari Csaba Oroszlányi rendőrkapitány
és az új megbízott megyei rendőrfőkapitány részvételével.
25. Hősök napja rendezvény volt, jól sikerült megható és bensőséges volt.
26. Kecskédi Néptánc Egyesület Jótékonysági Gála került megrendezésre, alulszervezett volt, ügyesek
voltak a fellépők. Átadtam a képviselő-testület felajánlását Ötvenezer forint támogatást.
28. Által-ér Szövetség Közgyűlésén voltam Tatán.
29. Pénzügyi Bizottsági ülés volt.
Tájékoztatni szeretném még a képviselő-testületet arról, hogy Állami Számvevőszéki ellenőrzés zajlik
jelenleg is az önkormányzatnál.
Grúber Zoltán polgármester: Kérem, hogy aki a jelentést illetve beszámolót elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. Öt igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül a képviselő-testület elfogadta a jelentést.
66/2013. ( V.29.) KT. sz. határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatóját a két ülés
közötti fontosabb eseményekről a hozott döntésekről, jelentését a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról egyhangú döntéssel elfogadta.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
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6. napirend:

Adóbehajtásról beszámoló (2012. II. félévről)

Grúber Zoltán polgármester: Mindenki előzetesen megkapta az előterjesztést.
Megkérdezem a jegyző asszonyt, ki kívánja-e egészíteni szóban az írásos anyagot?
Antalné Zabányi Júlia jegyző: Nem, köszönöm, ha kérdés lesz megválaszolom.
Grúber Zoltán polgármester Megkérem a Pénzügyi Bizottság jelenlévő tagját, Tomayer Bélát,
ismertesse a bizottság álláspontját.
Tomayer Béla pénzügyi bizottsági tag: Elfogadásra javasolja a pénzügyi bizottság a beszámolót.
Eck Ferenc képviselő: Sajnos az látszik, hogy a hátralék összege nem igazán csökken, azzal együtt,
hogy jelentős részt sikerült behajtani. Annak ellenére, hogy elég nagy a kintlévőség, látszik, hogy a
lakosság is és a vállalkozók is nehezebben élnek. Látszik, hogy nem is lehetett behajtani, mert nem
volt miből.
Grúber Zoltán polgármester: Aki a beszámolót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott
a jelenlévő öt képviselő. Öt igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a képviselő-testület
a következő döntést hozta:
67/2013. (IV.29.) KT. számú határozat

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. II. félévi adóbehajtási munkáról
szóló beszámolót elfogadja. Felkérik az önkormányzati adóhatóság vezetőjét és adóügyi
előadóját, hogy továbbra is tegyen meg mindent a hátralékok behajtása érdekében.
Határidő: folyamatos
Felelős: Antalné Zabányi Júlia jegyző
Adóügyi előadó
7. napirend:

Óvoda Alapító Okiratának elfogadása

Eck Ferenc Zsolt képviselő: Nemzetiségi oktatást végez az óvoda. Nyilvánosak a népszámlálás
eredményei. Ennek az eredménye fogja-e befolyásolni az óvoda nemzetiségi jellegét? Nem sikerült
elérni a 20 %-os határt a településen. Ez befolyásolja-e az óvoda vagy az iskola nemzetiségi létét ?
Antalné Zabányi Júlia jegyző: A köznevelési törvényben nincs erre vonatkozó kitétel.
Grúber Zoltán polgármester: Van-e további kérdés? Nincs. A vitát lezárom. Aki elfogadja az
írásbeli anyagot, kérem jelezze. Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. Öt igen szavazattal,
ellenvélemény és tartózkodás nélkül a képviselő-testület a következő döntést hozta:
68/2013. (V.29.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Kecskédi Napközi Otthonos Óvoda Alapító
Okiratát a következők szerint fogadta el:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv neve:
Kecskédi Napközi Otthonos Óvoda
2. A költségvetési szerv székhelye:
2852 Kecskéd, Óvoda u. 4.
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3. A költségvetési szerv jogelődjének megnevezése, székhelye:
Bokod-Dad- Kecskéd- Szákszend Kistérségi Általános Művelődési Központ
2855 Bokod, Fő u 47/A.
4. A költségvetési szerv által ellátott közfeladat:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. b) pontja szerinti
Nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése
5. A költségvetési szerv alapfeladatának és szakfeladatának megnevezése:
5.1. Óvodai nevelés alaptevékenysége
a)
Kettő és féléves kortól a tankötelezettségig a gyermekek óvodai nevelése,
napközbeni ellátása
b)
beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekek óvodai nevelése,
iskolai előkészítése
c)
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése:
 korlátozott számban (csoportonként 2-3 fő) az enyhe fokban értelmi fogyatékos
és a testi és érzékszervi (látás, hallás, mozgásszervi) fogyatékos, illetve a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető, vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével
küzdő gyermekek ellátása
 egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek ellátása
 értelmileg akadályozott, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek óvodai
nevelése, iskolai életmódra felkészítése
 beszéd, vagy nyelvhasználat fejlődési zavarral, pszichés fejlődési zavarral élő
gyermek logopédiai kezelése, illetve fejlesztő óvodai ellátása, iskolai életmódra
felkészítése
d)
óvodai intézményi étkeztetés
5.2. Szakfeladatrend:
562912: Óvodai intézményi étkeztetés
851011: Óvodai nevelés, ellátás
851012: Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
562917: Munkahelyi étkeztetés
5.3. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat
6. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:
Kecskéd Község közigazgatási területe
7. Irányító szerv neve, székhelye:
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
2852 Kecskéd, Vasút u. 105.
8. Az alapító neve, székhelye:
Kecskéd Község Önkormányzata
2852 Kecskéd, Vasút u. 105.
9. A fenntartó neve, székhelye:
Kecskéd Község Önkormányzata
2852 Kecskéd, Vasút u. 105.
10. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
A szakmai feladatellátás önállósága mellett, önállóan működő költségvetési szerv.
Az előirányzatok feletti rendelkezés alapján: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv,
a Kecskédi Önkormányzati Hivatal (2852 Kecskéd, Vasút u. 105.)
11. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § alapján kerül sor a
vezető kinevezésére. A vezetői kinevezés határozott időre, 5 év időtartamra szól.
12. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
- közalkalmazotti jogviszony - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
-munkaviszony - a munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény
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-megbízásos jogviszony - a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
13. Az intézmény típusa
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti óvoda.
14. A költségvetési szerv feladat ellátását szolgáló vagyon:
Költségvetési szerv leltározás szerinti értéke és az alábbi ingatlan:
2852 Kecskéd, Óvoda u. 4.
15. A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési joga:
A költségvetési szerv feladat ellátását szolgáló vagyon Kecskéd Község Önkormányzata
tulajdonában van. A költségvetési szerv rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatai
ellátásához önállóan és szabadon használhatja – beleértve a bérbe adást is – de nem
idegenítheti el és nem terhelheti meg azokat. A vagyon elidegenítésére, megterhelésére
Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.
16. A költségvetési szerv maximális gyereklétszáma:
90 fő

Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
8. napirend


Egyebek

Vakok és Gyengén látók Egyesülete kérelme

Grúber Zoltán polgármester: Javaslom, hogy Húszezer forinttal támogassuk az egyesületet.
Eck Ferenc Zsolt képviselő: Javaslom, hogy maradjon a tavalyi Tizenötezer forintos támogatás.
Grúber Zoltán polgármester: Kettő szavazás lesz, a javaslat elhangzásának a sorrendjében. Aki
azzal egyetért egyet, hogy a Vakok és Gyengén látók Egyesületét Húszezer forinttal támogassuk,
kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő 5 képviselő, 1 igen szavazattal, 4 nem ellenében nem
kapott többséget a javaslat. Aki azzal ért egyet, hogy Tizenötezer forinttal támogassuk a Vakok és
Gyengén látók Egyesületét, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő öt képviselő, négy igen
hozta:
69/2013. (V.29.) KT. sz. határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő Testülete a Komárom-Esztergom megyei Vakok és
Gyengén látók Szövetségét 15.000,-Ft-tal támogatja a tartalék keret terhére.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
9. napirend:
Kérdés, interpelláció önkormányzati ügyben
1./ Eck Ferenc Zsolt képviselő:
a./ A Sportegyesület szivattyúja elromlott, amit a pálya locsolására használtunk. Reméli nem lesz
szükség önkormányzati támogatásra, de jelzi a problémát.
b./ Kéri, hogy az önkormányzat és a Sportegyesület kössön egy megállapodást 2013. július 01-től
2014. június 30-ig arról, hogy az Egyesület az önkormányzat részére havi bérleti díjként bruttó
Ötvenezer forintot fizet a pálya használatáért. Az Önkormányzat pedig vállalja, hogy ezt az
összeget önkormányzat visszaforgatja a fejlesztésre a Sportegyesület részére.
Ez feltétel ahhoz, hogy az MLSZ a benyújtott pályázatot elfogadja.
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Grúber Zoltán polgármester: Aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott az öt jelenlévő
képviselő. Öt igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül a követkőzőről döntött: .
A Sportegyesület hadd fizessen az önkormányzat részére havi bérleti díjként bruttó Ötvenezer
forintot. Ezt az önkormányzat forgassa vissza fejlesztésre a Sportegyesület részére. 2013. július 01től 2014. június 30-ig. Ha ezt az MLSZ TAO-s pályázatot elfogadja.
70/2013. (V.29.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. a tulajdonát képező sportpálya használatáért 2013. július 1-től 2014. június 30-ig havi bruttó
50.000,-Ft azaz ötvenezer ft bérleti díjat állapít meg a Kecskédi Sportkör részére.
2. vállalja, hogy a befizetett bérleti díjat sporttal kapcsolatos fejlesztésre fordítja.
Határidő: 2013. június 30. (megállapodás megkötése)
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
2./ Wittmann Csaba képviselő: Hivatalos tájékoztatást kérek, hogy tartalmilag mi került be a
sporttal kapcsolatos pályázatba. A Húszmilliós pályázatról beszélek.
Eck Ferenc Zsolt képviselő: Rövid határidő volt a pályázat benyújtására. Az volt a döntés, hogy a
Sporttelep felújítására pályázunk. A már benyújtott pályázatokra módosítani nem lehet. A
locsolórendszerre, napenergia használatára nyújtottunk be külön pályázatot a Belügyminiszter
hatáskörébe tartozó pályázatra.
Wittmann Csaba képviselő: Hogyan került ez eldöntésre? Azt mondtad, hogy a kettő együtt nem
mehet. A TAO-s és a BM-es pályázat
Eck Ferenc Zsolt képviselő: Ez pluszban lett beadva.
Wittmann Csaba képviselő: Nem arról született döntés, ami be lett adva. Azt kérdezem, hogy erről ki
tudott, ki döntött így és a többi képviselő miért nem tudott erről?
Hartman József alpolgármester: Informális megbeszélést tartottunk erről, a döntést a pályázat
benyújtásáról az előző képviselő-testületi ülésen hoztuk meg. Ott arról döntöttünk, hogy a Sporttelep
felújítására pályázunk, nem az Általános Iskola felújításra.
3./ Grúber Zoltán polgármester:Lehetőség van újabb pályázat benyújtására a Parókia, és az öreg
iskola udvar rendbetételére. Az Alapítvány és a Néptánc egyesület pályázik.
Egyetértés van abban, hogy az önkormányzat mint tulajdonos hozzájárul a z öreg iskola második
hullámos pályázatához? Aki ezzel egyetért, jelezze. Szavazott az öt jelenlévő képviselő. Öt igen
szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a képviselő-testület hozzájárul az öreg iskola
udvarának rendbetételéhez.

71/2013. (V.29.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött,. hogy
1. támogatja hogy az Alapítvány a parókia felújítás- udvar rendbetétele- folytatásával
kapcsolatban újabb LEADER pályázatot nyújtson be.
2. támogatja, hogy a Táncegyesület az „öreg iskola’ felújítás folytatásával - udvar rendbe tételekapcsolatban újabb LEADER pályázatot nyújtson be.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Hartman József alpolgármester: Ha így jönnek be a pénzek, nem lesz elég a pénzünk. Van-e erre
jogosultságunk, hogy ilyet tegyünk, hogy az önkormányzat állja az utófinanszírozott pályázatok
pénzügyi biztosítását. vagyis visszafizetendő kölcsönt nyújt az önkormányzat. Mert, ha igen, ha
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tavaly a Táncegyesületnek lehetett, akkor most az alapítványnak is lehet. . Jegyző asszonyt kérdezem,
lehet –e az önkormányzat az alapítványnak készfizető kezese?
Antalné Zabányi Júlia jegyző: Hitel és pénzkölcsön nyújtása engedélyhez kötött.. Az
önkormányzatok nem végezhetnek pénzügyi szolgáltatási tevékenységet. De megkérem a
Kormányhivatal állásfoglalását és azt is lehet-e az önkormányzat készfizető kezes.
Tomayer Béla képviselő: Ha minden pályázaton nyerünk, honnan fogjuk finanszírozni ezeket a
pályázatokat?
Grúber Zoltán polgármester Béla kérdése jogos. Az a kérdés, ha az alapítvány megnyeri a
pályázatot, akkor az önkormányzat adjon támogatást, vagy az alapítvány likvid hiteléhez legyünk
kezesek.


Hulladékszállító gépjármű megvétele

Hartman József alpolgármester: Erről már korábban több ülésen tárgyaltunk tavaly.
Grúber Zoltán polgármester: Értékesítjük-e? Igen. Öt igen.
72/2013. (V.29.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött,. hogy a fele részben az
önkormányzat tulajdonát képező hulladékszállító gépjárművet a REMONDIS Zrt-nek eladja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
A nyílt ülést bezárom 21 óra 55 perckor . Zárt ülést rendelek el.
Kmf.

Antalné Zabányi Júlia
jegyző

Grúber Zoltán
polgármester

