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Kecskéd Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
2852. Kecskéd, Vasút u. 105.
Jegyzőkönyv
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2013. november 27. –én 18 órától megtartott üléséről
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint
Grúber Zoltán polgármester
Hartman József alpolgármester
Eck Ferenc Zsolt képviselő
Tomayer Béla képviselő
Nincs jelen:
Csapucha Tamás képviselő
Wittmann Csaba képviselő
Eck Márton képviselő
Meghívottak: dr. Karácsonyiné Handl Mária iskola igazgató
Grúber Zoltán polgármester megnyitja a testületi ülést. Köszönti a megjelent képviselőtestületi tagokat. Köszönti dr. Karácsonyiné Handl Mária igazgató asszonyt, Antalné Zabányi
Júlia jegyző asszonyt, valamint Suhai Judit igazgatási előadó asszonyt, akit felkér a
jegyzőkönyv vezetésére.
Megállapítja, hogy a megválasztott hét fő települési képviselőből megjelent tagok létszáma
négy fő, a testület határozatképes. Csapucha Tamás képviselő és Eck Márton képviselő
távolmaradást míg Wittmann Csaba képviselő késést jelzett.
Ezután ismerteti a napirendi- pontokat, azok tárgyalási sorrendjét
1. Iskolai felvételi körzet megállapítása
Ea:
Grúber Zoltán polgármester
2. Bokod-Kecskéd-Szákszend Móra Ferenc Általános Iskola külön válása
Ea:
Grúber Zoltán polgármester
3. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Ea:
Grúber Zoltán polgármester
4. Önkormányzati bérlakások 2014. évi bérleti díjának megállapítása.
Ea:
Grúber Zoltán polgármester
5. Adóbehajtásról beszámoló ( 2013. I. félévről).
Ea:
Antalné Zabányi Júlia jegyző
6. Intézkedési terv az Állami Számvevőszéknek „Az önkormányzat vagyongazdálkodás
szabályszerűségi ellenőrzéséről” szóló jelentésére
Ea:
Grúber Zoltán polgármester
7. 2014. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása
Ea:
Grúber Zoltán polgármester
8. Szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet
Ea:
Grúber Zoltán polgármester
9. Egyebek
10. Kérdés, interpelláció önkormányzati ügyben.
11. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatok elbírálása (zárt ülés)
Ea:
Grúber Zoltán polgármester
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Grúber Zoltán polgármester: Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő négy fő képviselő. Négy igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testület elfogadta a javaslatot.
151 /2013.(XI.27.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. november 27-i képviselőtestületi ülés napirendi pontjaira tett javaslatot elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
1. napirend:

Iskolai felvételi körzet megállapítása

Grúber Zoltán polgármester: Az előterjesztést mindenki előzetesen írásban megkapta.
Eck Ferenc Zsolt képviselő: A körzethatáron kívülről vesznek-e fel gyereket?
dr. Karácsonyiné Handl Mária igazgató: A Külterület hozzánk tartozik, de Ők inkább a
közelebbi oroszlányi iskolákba viszik a gyermekeiket, Oroszlányból hoznának gyerekeket, de
az oroszlányi iskolák nagyon törekednek a gyerekek megtartására.
Grúber Zoltán polgármester: Aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő négy fő képviselő. Négy igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő- testület az alábbi döntést hozta:
152/2013.(XI.27.)KT.sz. határozati javaslat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülte
1. a Kecskédi általános iskola felvételi körzetének a község közigazgatási területét
javasolja, a jelenlegi felvételi körzet meghatározásával a 2014/2015 tanévben
2. települési szinten általános iskolás korú halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
létszáma 3 fő, akik nem a település általános iskolájába járnak.
Határidő: azonnal(közlésre)
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
2. napirend:

Bokod-Kecskéd-Szákszend Móra Ferenc Általános Iskola külön válása

Grúber Zoltán polgármester: Az előterjesztést mindenki előzetesen írásban megkapta.
Hartman József alpolgármester javasolta a következő kiegészítést: „Kecskédi Általános
Iskolájának különválását”
Grúber Zoltán polgármester: Aki a módosítással kiegészített határozatban foglaltakkal
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze Szavazott a jelenlévő négy fő képviselő. Négy igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő- testület az alábbi döntést hozta:
153/2013. (XI.27.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bokod-Kecskéd-Szákszend Móra
Ferenc Általános Iskola Kecskédi Általános Iskolájának külön válását támogatja, azzal
egyetért.
Határidő: azonnal ( határozat megküldése)
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
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3. napirend:

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Grúber Zoltán polgármester:
2013. 10.31. Által-ér Szövetség Elnökségi ülésén vettem részt
November
06. Kulturális Bizottsági ülésen az Idősek Napja rendezvény megszervezését tárgyaltuk
07. Útügyi Közútkezelő tájékoztató a téli felkészüléssel kapcsolatosan. Táblák, gépek,
hófogórácsok biztosítva.
08. Kirschner Mihályné kézimunka kiállításának megnyitóján voltam.
11. Közép-Dunavidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási ülésen voltunk
Székesfehérváron.
12. Szociális Kerekasztal megbeszélés volt itt a hivatalban.
13. Sorozatos betörések történtek a faluban.
14. A betörésekkel kapcsolatban tárgyaltam Madari Csaba oroszlányi rendőrkapitánnyal.
17. Keresztes Zsuzsa rongyképeiből nyílt kiállítást tekintettem meg.
Nemzetiségi Hét zárásaként Gálaműsor volt a Kultúrban.
18. Rizmayer Róbert restaurátorral beszéltünk a Kálvária Szoborcsoport felújításával
kapcsolatban.
- Közbiztonsági felvilágosító Fórum volt a Művelődési Házban ahol Váradi Csaba r. tzls.
körzeti megbízott tartott előadást.
19. Katasztrófavédelmi ellenőrzés volt, a téli melegedőhelyeket ellenőrizték, a polgármesteri
hivatalban a nemdohányzók védelme érdekében bevezetett intézkedések betartását
ellenőrizte az ÁNTSZ.
23. Erzsébet-Katalin bál
27. Pénzügyi Bizottsági ülés volt ma.
- Karácsonyi motívumok felszerelése és az intézmények világító díszeinek felszerelése
megtörtént.
- Hótolást a Németh Balázs elvállalta.
- Koltai Bálint a Vízi társulat vezetője kölcsön ad közmunkásokat, mert a mienket
beiskolázták és nem lenne, aki havat takarít. Általában 4-8 fő van, a Sportpálya
térburkolatához válogattak térburkolóköveket az elmúlt napokban. 5729 darab térkő van,
ez kb. 160 négyzetméterre lesz elég és még fogunk szállítani
- A Betlehemet is elővesszük, a Horváth Viktória megnézi, van-e rajtuk javítani való, az
Orlovits Feri vállalta, hogy elszállítja a templomhoz
- Sportegyesületnek az Ötmillió-hétszázezer forint utalása megtörtént.
Eck Ferenc Zsolt képviselő: A kazánházakból lehetne átraktározni máshova, mert fullon
vannak. Valahol egy raktározási lehetőséget ki kell alakítanunk.
Wittmann Csaba képviselő 18 óra 45 perckor megérkezett
A jelenlévő képviselők száma öt fő.
Grúber Zoltán polgármester: az előző ülésen a képviselő-testület tárgyalta a 2014. évi helyi
adóval kapcsolatos napirendet. Akkor úgy döntött a testület, hogy megvárja a parlamenti
döntést a helyi adó törvény esetleges módosításával kapcsolatban és utána hozza meg a
végleges döntését. A törvény módosításról a mai ülés időpontjáig nincs információnk.
A Pénzügyi Bizottságnak egyébként az volt a javaslata, hogy 2014-ben ne változzon a helyi
adó, nem javasoltak adó emelést.
Aki egyetért azzal, hogy 2014-ben ne kerüljön sor semmiféle helyi adó emelésre kérem
kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. Öt igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a testület úgy döntött, hogy 2014-ben nem emel adókat.
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154/2013. (XI.27.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2014. évben a helyi
adók mértékét nem emeli.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Aki a beszámolót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő öt fő
képviselő. Öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a testület elfogadta a
beszámolót.
4. napirend:

Önkormányzati bérlakások 2014. évi díjának megállapítása

Grúber Zoltán polgármester: Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Felkérem Tomayer Béla
képviselőt, ismertesse a bizottság álláspontját.
Tomayer Béla képviselő: A bizottság a B”variációt javasolja, 2,3 %-os emelést.
Grúber Zoltán polgármester: Van-e még kérdés, észrevétel javaslat?
Eck Ferenc Zsolt képviselő: Kerek összegeket kéne megállapítanunk.
Grúber Zoltán polgármester: 540 ,-ft –ra kerekítünk mindenhol., 541,-ft helyett.
Aki a 2,3 %-os bérleti díj emeléssel egyetért kézfelemeléssel. jelezze. Szavazott a jelenlévő
öt fő képviselő. Öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testület a
módosítással elfogadta az
Önkormányzati bérlakások 2014. évi bérleti díját megállapító 12/2013.(XI.27.) sz.
rendeletet.

5. napirend:

Adóbehajtásról beszámoló ( 2013. I. félév)

Grúber Zoltán polgármester: A Pénzügyi Bizottság előzetesen megtárgyalta ezt a napirendi
pontot is.. Felkérem Tomayer Béla bizottsági tagot a bizottság álláspontjának ismertetésére.
Tomayer Béla képviselő. a Pénzügyi Bizottság tagja: A pénzügyi bizottság megtárgyalta az
adóbehajtásról szóló beszámolót . A helyi dolgozók sokat tesznek azért, hogy sikeres legyen a
behajtás. Ez néha nagyon nagy nehézségekbe ütközik. Összességében a bizottság elfogadásra
javasolja az adóbehajtásról szóló beszámolót.
Grúber Zoltán polgármester: Az előterjesztést mindenki előzetesen írásban megkapta, a
pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja. Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. Öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a képviselő- testület az alábbi döntést hozta:
155/2013. (XI.27.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzata a 2013. I. félévi adóbehajtási munkáról szóló beszámolót
elfogadja. Felkérik az önkormányzati adóhatóság vezetőjét és adóügyi előadóját, hogy
továbbra is tegyenek meg mindent a hátralékok behajtása érdekében.
Határidő: folyamatos
Felelős: Antalné Zabányi Júlia jegyző
Adóügyi előadó
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6. napirend:

Intézkedési Terv az Állami Számvevőszéknek „ Az önkormányzat
vagyongazdálkodás szabályszerű ellenőrzéséről” szóló jelentésére

Grúber Zoltán polgármester: Felkérem Tomayer Bélát a Pénzügyi Bizottsági tagot,
ismertese a bizottság álláspontját.
Tomayer Béla képviselő, Pü-i Bizottsági tag: a Pénzügyi Bizottság az Intézkedési tervet
elfogadásra javasolják
Hartman József alpolgármester: A szabályzatok megléténél nem lehet hivatkozni az itteni
alacsony munkavállalói létszámra. Nem lehet lekicsinyíteni ezeket a hibákat.
Antalné Zabányi Júlia jegyző: Minden szabályzatunk megvan. De volt olyan szabályzat,
amit nem én írtam alá, hanem a polgármester. Az ellenőrzés ezt úgy fogta fel, hogy nincs.
Grúber Zoltán polgármester: Kérem jegyző asszonyt, hogy ezeket vegye figyelembe. Van-e
további javaslat? Nincs. Határozati javaslatot felolvassa. Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő.
Öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testület a következő
határozatot hozta:
156/2013.(XI.27.) KT. számú határozat
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. megtárgyalta az Önkormányzat vagyongazdálkodás szabályszerűségéről szóló 13108.
számú ÁSZ jelentést, s az abban foglalt megállapításokkal kapcsolatos Intézkedési
tervet az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.
2. egyben tudomásul veszi a polgármester döntését, miszerint munkajogi felelősségre
vonás a vizsgálat eredményével kapcsolatban nem indokolt.
3. felhívja a felelősök figyelmét az intézkedési tervben foglaltak maradéktalan
végrehajtására
Határidő:
az intézkedési tervben meghatározott időpontok
Felelős:
Grúber Zoltán polgármester,
Antalné Zabányi Júlia jegyző
7. napirend:

2014. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása

Grúber Zoltán polgármester: Az előterjesztést mindenki előzetesen írásban megkapta.
Pénzügyi Bizottság tárgyalta.
Tomayer Béla képviselő, pénzügyi bizottság tagja: Ellenőrizze le a belső ellenőr az
intézkedési terv végrehajtását.
Grúber Zoltán polgármester: Van-e további kérdés, javaslat?
Eck Ferenc Zsolt képviselő: Nem vagyunk könyvvizsgálóra kötelezettek. Ez ami van
igazából önkontroll. Keveslem az ellenőrzési napokat.
Antalné Zabányi Júlia jegyző: Az ez évi ellenőrzés most zajlik, többször volt itt a belső
ellenőr , mint három napot, és egész évben folyamatosan lehetett vele konzultálni. Az volt a
bizottság javaslata, hogy a 2014-es Belső ellenőrzési tervben legyen benne amit az ÁSZ
kifogásolt.
Hartman József alpolgármester: Egy belső ellenőrnek nem csak a mérleg és a költségvetés
ellenőrzése a feladata, hanem a gazdálkodásnak minden egyes elemére ki kell, hogy terjedjen.
Eck Ferenc Zsolt képviselő: Mindenféle tevékenységére ki kell, hogy terjedjen. A
szabályozottság ellenőrzése az elsődleges feladata. Ha az megfelelő és a működés annak
megfelelően történik. A hivatal vezetője a jegyző a felelős a belső ellenőri feladatatok
elvégzéséért, a kockázatok felmérése után.
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Grúber Zoltán polgármester: Felolvassa a határozati javaslatot. Aki az elhangzottakkal
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő. Öt igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő- testület az alábbi döntést hozta:
157/2013. (XI.27.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti
2014. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja azzal a kiegészítéssel, hogy az ÁSZ Intézkedési
tervben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése is legyen az része a 2014. évi ellenőrzési tervnek.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
8. napirend:

Szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet

Grúber Zoltán polgármester: A rendeletet előzetesen írásban mindenki megkapta.
Van-e kérdés, észrevétel, javaslat?
Tomayer Béla képviselő: Elég-e a pénz amit kapunk a fára? Mert szerintem többe kerül.
Eck Ferenc: Minél előbb kell listát és árajánlatot kérni.
Grúber Zoltán polgármester: Igen. Aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő öt fő képviselő.
Öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő- testület elfogadta a
szociális célú tűzifa juttatásáról szóló 13/2013./XI.27./sz. önkormányzati rendeletet
9. Napirend:

Egyebek

 Jutalmazás
Grúber Zooltán polgármester: Az egyik téma a polgármesteri hivatal dolgozóinak jutalma.
Az előző ülésről áthozott téma. Pénzügyi Bizottság ismételten tárgyalt róla.
Tomayer Béla képviselő, pénzügyi bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság állásfoglalása az,
hogy javasolja a hivatali dolgozóknak, de az óvónők ne kapjanak, a dajkák és a konyhások
közül a hatórás 30 ezer ft értékű, a nyolcórás 40 ezer ft értékű bónt, utalványt kapjon. A
hivatali dolgozóknak egy havi munkabérnek megfelelő jutalmat javasol a bizottság.
Hartman József alpolgármester: Ledöbbent a bizottság véleménye. Nem lehet
megkülönböztető, diszkriminatív. Mindenkinek adni kell. Nem vagyok híve, hogy az óvodai
dolgozókat kizárjuk. Támogatom, hogy a képviselő-testület határozzon meg egy
keretösszeget, és az intézményvezetőkre bízza annak a felosztását.
Eck Ferenc Zsolt képviselő: Alapesetben egyetértenék, de a kormányzat hozott egy
diszkriminatív döntést, megkapták az egészségügyi szakdolgozók
január egyig
visszamenőleg egy elég jelentős összeget, de például a technikai dolgozók nem, ezt a
diszkriminációt kompenzálnunk kell. Az óvodapedagógusok szeptember 1-től kaptak jelentős
béremelést, a technikai dolgozók nem. Nagyon nagy belső feszültséget okoz. Ebből a
meggondolásból tettük ezt a javaslatot. Nem mi tettük ezt a negatív diszkriminációt, hanem a
kormányzat.
Hartman József alpolgármester: A képviselő-testület ne hozzon ilyen döntést.
Eck Ferenc Zsolt alpolgármester: Egyes ágazatok dolgozói lettek kettéválasztva, lehet ezt
indokolni, de én erre nem tudnék indoklást hozni. Rossz szemlélet. Továbbra is a bizottság
döntését támogatom. Az egyébként is rosszabb anyagi helyzetben lévőknek adjon a testület
plusz juttatást.
Hartman József alpolgármester: Mi a különbség az óvodai dolgozók és hivatali dolgozók
között?
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Wittmann Csaba képviselő: Az én igazságérzetem szerint elsimítanánk ezt a különbséget.
Eck Ferenc Zsolt képviselő: Az a különbség közöttük, hogy az óvónők elég jelentős
béremelést kaptak, plusz kiemelkedő munkavégzésért járó plusz jutalmat is kaptak már, amit
az óvodavezető osztott szét. A hivatali dolgozóknak már évek óta nem változott a bére.
Grúber Zoltán polgármester : Az óvónőknek is adni kell, nem vagyunk hivatottak arra,
hogy a kormány dolgait kompenzáljuk. Azt nézzük meg, hogy ezt bírjuk-e anyagilag.
Átlagban beszéljünk arról, hogy 100 ezer forint fejenként nettóban.
Wittmann Csaba képviselő: A tavalyi évet nézzük meg és azt emeljük meg fejenként.
Antalné Zabányi Júlia jegyző:
tavaly 30 ezer ft/fő ajándékutalványt kaptak az
önkormányzati dolgozók. Most azt kértem a képviselő-testülettől, hogy a lehetőségekhez
mérten a hivatal öt dolgozójának szavazzanak meg egy havi bérnek megfelelő jutalmat.
Eck Ferenc Zsolt képviselő: Javaslom, hogy az óvodában a nyolc órás 40 ezer ft. bónt, két
konyhai dolgozó 30 ezer ft.-ot. kapjon, ez 630ezer forint. A hivatal esetében 800 ezer forintot
a jegyző asszony ossza szét a megítélése szerint.
Grúber Zoltán polgármester: Volt az Eck Ferenc képviselő úrnak egy javaslata.
Tomayer Béla képviselő: Hivatali dolgozók és az óvoda dolgozói egyformán kapjanak, én
ezt javaslom. Egyformán vagy differenciáltan? Ezt döntsük el előbb.
Grúber Zoltán polgármester: Legyen differenciálás? szavazzunk. 3 igen 1 nem, 1 tart.
Differenciálás megszavazva. 600 ezer forint keretet kapjon a hivatal, óvoda esetében
fenntartom a javaslatomat. A hivatalba vegyük be a védőnőt és a technikai dolgozót.
Eck Ferenc Zsolt képviselő: Védőnő is kapott béremelést januárig visszamenőleg és kapott
egyszeri pótlékot is. Óvodának 360 ezer (180-180 ezer), védőnő 30, technikai dolgozó 40,
polgármesteri hivatalnak 570 ezer forintot javasolok + a járulékok.
Grúber Zoltán polgármester: Javaslat: 1.000.000,- forint plusz 27% járulék 19 fő részére
Aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a képviselő-testület.
158/2013. (XI.27.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tartalékkeret terhére bruttó
1.270.000,-Ft-ot biztosít az önkormányzati dolgozók jutalmazására.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester


Művelődési Ház Karácsonyi díszvilágítása

Grúber Zoltán polgármester: Kérelmet írt a Művelődési Ház vezetője, 200 ezer Ft-ot kért
karácsonyi díszvilágításra. Azt javaslom, hogy Kétszázezer forintot szavazzunk meg az
általános tartalék keret terhére. Vásárolja meg a világító díszeket a Műv.Ház vezetője és
díszítse fel. Egyeztessen a polgármesterrel.. Nincs hungarocell fúrás. Csak kültéri. Aki
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
képviselő-t4estület a következő döntést hozta.
159/2013. (XI.27.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött,
1. a tartalékkeret terhére 200.000,- Ft-ot biztosít a Művelődési Ház karácsonyi, kültéri
díszvilágítására.
2. Felkérik Molnár Ferenc Művelődési Ház vezetőt, hogy a kültéri világítótesteket
vásárolja meg.
3. Az elhelyezést úgy kell megoldani, hogy a fal külső hőszigetelése nem bontható meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
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10. Napirend:

Kérdés, interpelláció önkormányzati ügyben

Wittmann Csaba: Kérdezni szeretném, hogy van-e hókotrós?
Grúber Zoltán polgármester: Németh Balázs vállalta.
Ezután a polgármester zárt ülést rendelet el.
Kmf.

Antalné Zabányi Júlia
jegyző

Grúber Zoltán
polgármester

