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

Jegyzőkönyv
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2013. augusztus 7-i rendkívüli üléséről
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint
Grúber Zoltán polgármester
Hartman József alpolgármester
Eck Ferenc Zsolt képviselő
Eck Márton képviselő
Tomayer Béla képviselő
Wittmann Csaba képviselő

Nincs jelen:
Csapucha Tamás képviselő
Meghívottak:
Geracsek Alfrédné óvodavezető
Kontschán Jenő OSZ ZRt. szolgáltatási igazgató
Grúber Zoltán polgármester megnyitja a képviselő-testületi ülést. Köszönti a megjelent
képviselő-testületi tagokat és a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a jelenlévő öt fő
képviselő száma alapján a testület határozatképes.
Javasolt Napirendi pontok: Meghívó szerint
A napirendi pontok tárgyalásához javasolja új napirend felvételét, (Gyógyszertámogatás iránti
kérelmek elbírálása, zárt ülésen., és Egyebek napirendi pontot.
Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. Öt igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a
testület elfogadta a napirendekre tett javaslatot.
98/2013. ( VIII.7.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. augusztus 07-i képviselő-testületi
ülés napirendjeire tett javaslatot elfogadta.
1. Szennyvízvagyon működtetéssel kapcsolatos Együttműködési Megállapodás elfogadása
Ea:
Grúber Zoltán polgármester
2. Óvoda intézmény vezetői állásra benyújtott pályázat értékelése, vezető kinevezése.
Ea: Grúber Zoltán polgármester
3. Óvoda alapító Okirat módosítása
Ea: Grúber Zoltán polgármester
4. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadás
Ea: Grúber Zoltán polgármester
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5. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás felülvizsgálata
Ea: Grúber Zoltán polgármester
6. Egyebek
7. Gyógyszertámogatás iránti kérelmek elbírálása (zárt ülés)
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
1.napirend:

Szennyvízvagyon működtetéssel kapcsolatos Együttműködési
Megállapodás elfogadása

Grúber Zoltán polgármester:
Az előterjesztést írásban előzetesen mindenki megkapta. Tisztelettel köszöntöm a napirendhez
meghívott Kontchán Jenő urat, az OSZ ZRt szolgáltatási igazgatóját. Megkérdezem, hogy az
előterjesztéshez kíván-e szóban kiegészítést tenni.
Kontschán Jenő OSZ Zrt: Köszönöm, nem kívánok.
Grúber Zoltán polgármester: Jogszabályi változások miatt szükséges lett volna, hogy holdingot
hozzunk létre. Más jogszabály most ezt kifejezetten akadályozza. Ezért Oroszlány városa olyan
szervezettel vett fel a kapcsolatot, aki ellátja ezt a feladatot.
Eck Ferenc Zsolt képviselő 17 óra 36 perckor megérkezett.
Jelenlévő képviselők száma hat fő.
Annál is inkább, mert az a szerencsés, ha az látja el a szennyvíztisztítást, aki az ivóvizet is
szolgáltatja. Vitára bocsátom az anyagot. Megkérem a képviselőket, mondják el véleményüket az
anyaggal kapcsolatban.
Kontschán Jenő OSZ ZRt.meghívott: Az Együttműködési megállapodás egy lényeges pontjára
szeretném felhívni a képviselő-testület figyelmét. Jelenleg köztünk és az önkormányzat között
vagyonkezelési szerződés van. A jövőben az ÉDV Zrt. nem kíván ilyen szerződést kötni, csak
bérleti szerződést kötnek majd. Olyan típusú szerződés fog létrejönni, amilyen korábban volt, a
bérleti díj és az amortizáció egy elszámolás lesz . Csak javítási, karbantartási munkákat végeznek
majd el. Fejlesztés az önkormányzat feladata lesz. Az önkormányzat feladata így nőni fog, ez
visszalépés. Szerintem a Vagyonkezelési Szerződés lenne a megfelelő üzemeltetési forma.
Vagyonértékelést el kell végeztetni. A Vagyonkezelési Szerződés megszűnésekor el kell
számolnunk egymással, tételesen. A lakossági kintlévőségeket is fel kell majd tüntetnünk. Ezt a
következő év végére tervezzük. Szeretném megköszönni a képviselő-testület eddigi
együttműködését és a támogatásukat.
Grúber Zoltán polgármester: A Vagyonértékeléssel kapcsolatban nekünk nincs tennivalónk?
Kontschán Jenő OSZ ZRt. meghívott: Ebben az évben a beruházások miatt erre nem kerül sor,
de jövőre el tudjuk végeztetni.
Grúber Zoltán polgármester: A részvények megvétele milyen arányban lesz majd lehetséges?
Kontschán Jenő OSZ ZRt. meghívott: A magyar állam a tulajdonosa az ÉDV .-nek. Az az állam
célja, hogy a nagy szolgáltatók maradjanak talpon. Kisebb összegű részvények lesznek, mert
előírás, hogy az önkormányzatnak tulajdonosnak kell lennie az ÉDV- Zrt-ben.
Eck Ferenc Zsolt képviselő: Egy út van. Muszáj megkötni a Megállapodást. Fogadjuk el.
Grúber Zoltán polgármester: Van-e kérdés?
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Hartman József alpolgármester: Terelődünk a szocialista tervgazdálkodás felé. Lényeges kérdés
a vagyonértékelés. Mi van, ha az ÉDV Zrt. nem fogadja el a vagyonértékelést?
Kontschán Jenő OSZ RT. meghívott: Nem tudom ezt most megmondani. Oroszlányéban is
jelentős változások vannak. Szabályai vannak a vagyonértékelésnek. Jogszabály szabályozza
rendeleti szinten. Hatalmas, nagy vélemény különbségek nem lehetnek.
Grúber Zoltán polgármester: Kérem, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert,
hogy tárgyaljon az ÉDV Zrt-vel egy darab Tízezer forintos részvény megvételéről. Van-e még
kérdés? Nincs. Aki elfogadja az előterjesztést és a kiegészítést, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Szavazott hat fő jelenlévő képviselő. Hat igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
képviselő-testület egyhangú döntéssel elfogadta az Együttműködési Megállapodásra tett javaslatot.
99/2013.(VIII.7.)KT.sz. határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő testülete úgy döntött, hogy
1. a szennyvízvagyon üzemeltetésre vonatkozó – a határozat mellékletét képező- háromoldalú
megállapodást elfogadja.
2. kinyilvánítja azon szándékát, hogy az ÉDV Zrt-ben egy db részvény erejéig tulajdont
szerez.
3. felhatalmazza a Polgármestert a szennyvízvagyon üzemeltetésre vonatkozó
Együttműködési Megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Nagy tisztelettel köszöntöm Geracsek Alfrédné óvodavezető asszonyt.

2. napirend:

Óvoda intézményvezetői állásra benyújtott pályázat értékelése, vezető
kinevezése

Grúber Zoltán polgármester:
Képviselő-testület tagjai előzetesen kézhez kapták írásban. Az előzményeket ismerjük. Az
óvodavezetői pályázatra egy pályázat érkezett.
A Mötv 46.§.(2) bekezdése értelmében megkérdezem Geracsek Alfrédné pályázót, hogy
hozzájárul-e a nyilvános üléshez vagy kéri zárt ülés tartását.
Geracsek Alfrédné pályázó: Hozzájárulok a nyilvános tárgyaláshoz.
Grúber Zoltán polgármester: Kulturális Bizottság megtárgyalta, meghallgatta a pályázót. Vitára
bocsátom az anyagot. De előtte megkérdezem a pályázót, kívánja-e kiegészíteni a pályázatát
szóban?
Geracsek Alfrédné pályázó: Nem kívánom, köszönöm.
Grúber Zoltán polgármester: Felkérem Eck Márton Kulturális Bizottság elnököt, hogy
ismertesse a bizottság álláspontját.
Eck Márton Kulturális Bizottság elnöke: A bizottság meghallgatta a jelöltet, támogatja
Geracsek Alfrédné pályázatát és elfogadásra javasolja a pályázatot, támogatja a vezetői
kinevezését.
Grúber Zoltán polgármester: Geracsek Alfrédné 24 éve dolgozik a helyi óvodában, ebből 15
évet töltött be vezetőként. Nagyon jó pályázatnak tartjuk a pályázatot. A célok találkoznak a
képviselő-testület elképzeléseivel is. Jó kapcsolatot ápol az általános iskolával, a gyerekek
iskolára felkészítése kiváló, OVI suli erősítése. Szülőkkel való kiváló kapcsolat. Jó az óvodai
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kollektíva. Elfogadják a Katót, mint vezetőt, határozottan, de nem diktatórikusan vezeti a
kollektívát, Rendszeres szakmai képzéseken vesznek részt. A szakmában jó a híre az óvodának,
országos szinten is képviseli az óvodai közösséget. Összességében megállapítható, hogy a
gyerekek érdekében kellőképen éretten fognak az iskolába kerülni, jó kezekben vannak. A vezetői
programot jónak tartom. A Kató munkájával eddig is meg voltunk elégedve. Támogatom az újra
kinevezését. Kívánok jó erőt, jó egészséget. Eredményes együttműködést az intézményekkel és a
szülőkkel is.
Hartman József alpolgármester: A jegyzőkönyvbe írjuk be, hogy hol jelent meg a pályázat,
tekintettel arra, hogy egy pályázó van.
Antalné Zabányi Júlia jegyző: jogszabály szerint az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a KIH
internetes oldalán (KÖZIGÁLLÁS), valamint a megyei lapban kétszer és az önkormányzat
honlapján jelent meg a pályázati felhívás.
A köznevelési törvényben foglaltak szerint kikértük az intézmény szülői szervezete, alkalmazotti
közössége és a nemzetiségi önkormányzat véleményét. A véleményezők támogatják Geracsek
Alfrédné kinevezését.
Grúber Zoltán polgármester: Van- észrevétel, javaslat? Nincs. Aki elfogadja az határozati
javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.
Szavazott a jelenlévő hat fő képviselő. Hat igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
képviselő-testület egyhangú döntéssel Geracsek Alfrédné óvodavezető pályázatát elfogadta.
100/2013.(VIII.7.Kt.sz. határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kecskédi Napközi Otthonos Óvoda
vezetőjének Geracsek Alfrédnét 2013. augusztus 31-ei hatállyal kinevezi.
A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évig szól.
Határidő: 2013. augusztus 20.
Felelős: Grúber Zoltán polgármester

3. napirend:

Óvoda Alapító Okirat módosítása

Grúber Zoltán polgármester: Az előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták. Van-e
kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Nincs. Aki egyetért kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a
jelenlévő hat fő képviselő. Hat igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a képviselőtestület a következő döntést hozta:
101/2013. (VIII7.) KT. számú határozat
A Kecskédi Napközi Otthonos Óvoda
Alapító Okiratának
Módosító Okirata
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. május 29. napján a 68/2013. sz.
képviselő-testületi határozattal elfogadott Alapító Okiratát 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 nevelési-oktatási intézmények
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működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
I.) „Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
1. A költségvetési szerv neve:
a.) Kecskédi Napközi Otthonos Óvoda
b.) A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése:
Kecskéder Kindergarten mit Hort”
II.)
Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„ 4. A költségvetési szerve által ellátott közfeladata, alapfeladatának jogszabály
szerinti megnevezése és az államháztartási szakágazati besorolása:
a.) Közfeladat: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban:
Köznev. tv.) 4.§ 1. a.) pontja szerinti óvodai nevelés, a Köznev. tv. 4.§ 1. b.) pontja
szerinti nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése és a Köznev. tv. 4.§ 1. r.) pontja szerinti
a többi gyermekkel együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
b.) besorolása: 851020 Óvodai nevelés”
III.)

Az alapító okirat 5.1 pontja a következő e.) ponttal egészül ki:
„e.) Kisebbségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda”

IV.)

Az alapító okirat 5.2 pontja a következő szakfeladattal egészül ki:
„851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás”

V.)

Az alapító okirat 12. pontja második francia bekezdés az alábbiak szerint
módosul:
„-munkaviszony - a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény”

VI.)

Az alapító okirat 14. pontja az alábbiak szerint módosul:

„14. A költségvetési szerv feladat ellátását szolgáló vagyon:
Költségvetési szerv leltározás szerinti értéke és az alábbi ingatlan:
2852 Kecskéd, Óvoda u. 4. Helyrajzi száma: 19. építmény: 839 m2, terület: 3.881 m2
VII.) Az alapító okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:
„16. A költségvetési szerv maximális gyereklétszáma, csoport száma:
a.) maximális gyereklétszám: 90 fő
b.) csoportszám: : 3. csoport”
VIII.) Az alapító okirat alábbi 17. és 18. pontokkal egészül ki:
„17. Alapítás ideje: 2013. augusztus 31.
18. Alapításról rendelkező jogszabály megjelölése: Kecskéd
Önkormányzatának 68/2013.(V.29.) sz. önkormányzati határozata”

község

Záradék: az Alapító Okirat módosítása 2013. augusztus 31. napján lép hatályba.
Kecskéd község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Kecskédi Napközi
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Otthonos Óvoda Alapító
határozatával jóváhagyta.

Okiratát

a

101/2013.(VIII.7.)

sz.

önkormányzati

Kecskéd, 2013. augusztus 7.
P.H.
Antalné Zabányi Júlia
jegyző

Grúber Zoltán
polgármester

Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester

4. napirend:

Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

Grúber Zoltán polgármester: A település Esélyegyenlőségi Programját előzetesen e-mailben
mindenki megkapta. Van-e kérdés, észrevétel? Nincs. Ezúton szeretném megköszönni Suhai Judit
előadó asszonynak ezt a nagy munkát, amit az Esélyegyenlőségi Tervvel kapcsolatban végzett.
Van-e kérdés, észrevétel? Nincs.
Aki elfogadja az előterjesztést, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott hat fő jelenlévő
képviselő, hat igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül a képviselő-testület a
következő döntést hozta:
102/2013. (VIII.7.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot elfogadta
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester

5. napirend:

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodás felülvizsgálata

Grúber Zoltán polgármester:
Az előterjesztést mindenki megkapta. Szükségessé vált a Társulási Megállapodás felülvizsgálata.
Van-e további kérdés, javaslat? Ha nincs, kérem, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Szavazott a jelenlévő hat fő képviselő. Hat igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő döntést hozta:
103/2013./VIII.7./ KT.sz. határozat
Kecskéd község Önkormányzat Kép viselő-testülete
1. a határozat mellékletét képező módosított és egységes szerkezetbe foglalt Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulási Megállapodást elfogadja.
2. A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodás aláírására, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a
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Társulási Tanács Elnökét a határozat kivonatának megküldésével a Képviselőtestület
döntéséről értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
6.napirend:

Egyebek

 Dalárda támogatás más célú felhasználására vonatkozó kérelme.
Grúber Zoltán polgármester felolvasta a kérelmet.
Helyi rendeletünk alapján a kapott támogatás más célú felhasználása csak a képviselőtestület hozzájárulásával lehetséges
Döntés: Hat igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a képviselőtestület engedélyezi a maradvány pénzmás célú felhasználását.
104/2013./VIII.7./ KT.sz. határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Német Nemzetiségi
Dalárda a 100 ezer Ft
utazási támogatásból megmaradt 19.037,-ft-ot működési célra
felhasználjon.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Grúber Zoltán polgármester

 Eck Márton: Kulturális Bizottsági ülésen is elhangzott. Molnár Feri féle szüreti
felvonulással kapcsolatban van-e valakinek információja?
Képviselők: Csak annyi amennyi a mindenki által megkapott e-mailben van.
 Eck Márton: Büdös van a szennyvíznél.
Grúber Zoltán polgármester: Levelet írunk a szolgáltatónak vagy idehívjuk az ágazatvezetőt.
Tomayer Béla képviselő: Augusztus 1- vel kellett volna indítani a pályázattal kapcsolatos
munkákat, erről beszélnünk kéne.
Grúber Zoltán polgármester: Jövő héten össze ülünk ez ügyben.
Eck Ferenc Zsolt képviselő:
 A két iskolai öltöző vizes blokkjával kapcsolatban csinálnunk kellene valamit minimális
rendbetételre lenne szükség. Azt kell használnunk öltözőnek, amíg a felújítás tar. Három
öltözőre van szükségünk.
 Szeretném kérni, hogy másik búcsús brigádot keressünk jövőre, mert a búcsúsok óriási
rendetlenséget hagytak maguk után most is.
Hartman József:
 Aszfaltos pálya meg lett fúrva a pályán, nem szabad megvárni a telet.
 Szeretnék gratulálni a kecskédi sportegyesületnek, a felnőtt csapat a Szuperkupát
megnyerte. Tolmácsolja a Sportegyesület vezetője a csapatnak.
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7. napirend:

Gyógyszertámogatás iránti kérelmek elbírálása
( zárt ülés)

Grúber Zoltán polgármester az ülést 19 óra 15 perckor bezárja.

Kmf.

Antalné Zabányi Júlia
jegyző

Grúber Zoltán
polgármester
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