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Kecskéd Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

2852. Kecskéd, Vasút u. 105. 

 

 

Jegyzőkönyv 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2013. december 18-án 17 órától megtartott üléséről 

 

 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 

Grúber Zoltán polgármester 

Hartman József alpolgármester                 

Csapucha Tamás képviselő 

Eck Márton képviselő 

Tomayer Béla képviselő 17,15 érkezett 

Wittmann Csaba képviselő 

 

Nincs jelen:  

Eck Ferenc Zsolt képviselő 

 

Meghívottak:  

Dr. Gánics József r.szds. Oroszlányi Rendőrkapitányság 

Váradi Tibor r.ftzls.  körzeti megbízott Oroszlányi Rendőrkapitányság 

Geracsek Alfrédné óvoda vezető 

 

Grúber Zoltán polgármester megnyitja a testületi ülést. Köszönti a megjelent képviselő-

testületi tagokat. Köszönti a meghívott vendégeket,  Antalné Zabányi Júlia jegyző asszonyt, 

akit felkér a jegyzőkönyv vezetésére.  

Megállapítja, hogy a megválasztott hét fő települési képviselőből megjelent tagok létszáma öt 

fő, a testület határozatképes. Eck Ferenc Zsolt  képviselő távolmaradást jelzett. 

 

Javasolta a napirendek közé felvenni: 

Részvényvásárlás az Észak-Dunántúli Vízmű Zrt-től című előterjesztést és egyben a 

napirendek sorrendjére is javaslatot tett az alábbiak szerint: 

 

1. Oroszlányi Rendőrkapitányság tájékoztatója Kecskéd község közbiztonsági 

helyzetéről 

Ea: Grúber Zoltán polgármester 

2. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Ea: Grúber Zoltán polgármester 

3. Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje és 

Pedagógiai programja 

Ea: Grúber Zoltán polgármester 

            Geracsek Alfrédné óvodavezető 

4. Szennyvízvagyon kezelésével összefüggő 2014. évi beruházási, felújítási és   

            tartalékképzési terv elfogadása 

            Ea: Grúber Zoltán polgármester              

5. Közterület filmforgatási célú használatáról szóló rendelet 

Ea: Grúber Zoltán polgármester 

6. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Ea: Grúber Zoltán polgármester 
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7. Önkormányzati rendeletek módosítása ( szoc. rendelet, hulladékgazd. rendelet) 

Ea: Grúber Zoltán polgármester 

8. Részvényvásárlás az Észak-Dunántúli Vízmű Zrt-től 

Ea: Grúber Zoltán polgármester 
9. Egyebek 

10. Kérdés, interpelláció önkormányzati ügyben. 
 

Grúber Zoltán polgármester: Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő 5 fő képviselő. öt igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testület elfogadta a javaslatot. 

 161 /2013.(XII.18.) KT. számú határozat 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013.december 18-i képviselő-

testületi ülés napirendi pontjaira tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Grúber Zoltán polgármester 

 

1.napirend:    Oroszlányi Rendőrkapitányság tájékoztatója Kecskéd község 

közbiztonsági helyzetéről 

 

 

Grúber Zoltán polgármester: Köszöntötte az Oroszlányi Rendőrkapitányság részéről 

megjelenteket. Az előterjesztést mindenki előzetesen írásban megkapta. Kérdezi  Dr. Gánics 

Józseftől kiván-e szóbeli kiegészítést tenni. 

Dr. Gánics József r.szds. Oroszlányi Rendőrkapitányság:  kéri, hogy a 2013-as évről jövő 

év első felében számolhassanak be. Az utolsó két hónapban sajnos megszaporodott a vagyon 

elleni bűncselekmények száma, a részletekről a nyomozás érdekében most nem beszél. 

Jelenleg két testi sértés ügyben folytatnak még nyomozást.  2013-ban 21 ügyben rendeltek el 

nyomozást, ebből 8 van még folyamatban. 

Csapucha Tamás képviselő:   a 2012. évi  felderítési arányról kérdezett 

Dr. Gánics József r.szds. Oroszlányi Rendőrkapitányság:   igen, észrevette, hogy ez nem 

szerepel a tájékoztatóban, pótlólag megküldi a pontos adatokat. 

 

17,15  Tomayer Béla képviselő érkezett 

a jelenlévő képviselők száma 6 fő 

 

Grúber Zoltán polgármester: a rendőrség vezetésével, a körzeti megbízottal állandó 

kapcsolatban vagyunk. A korábbi évekhez képest megnőtt a bűnesetek száma. Ez betudható a 

nehezedő gazdasági helyzetnek és a rendőri hiánynak. A településen történt eseményeket jól 

lereagálták, ezúton is köszöni Váradi Tibor körzeti megbízott  tevékenységét.  Jó lenne több 

rendőri figyelem, segítség lenne a helyi polgárőrség, kamera rendszer. A rendőrség személyi 

állományán javítani mi nem tudunk, a polgárőrség szervezése már régóta téma, de amikor 

kiderül, hogy ennek milyen feltételrendszere van rögtön csökken a lelkesedés. A kamera 

rendszer kiépítését a kapitány úr  is jó ötletnek tartja, felajánlotta  segítségét. 

Arra kéri a rendőrséget, hogy a lakosságnak tartott felvilágosító tevékenységüket folytassák. 

Ha a lakosság, a rendőrség, az önkormányzat összefog, lehet, hogy több eredményt  tudunk 

elérni. 

Wittmann Csaba képviselő:  Köszöni Váradi Tibor körzeti megbízott munkáját. 

Csapucha Tamás képviselő:   Köszöni Váradi Tibor körzeti megbízott és a rendőrség 

munkáját. 
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Grúber Zoltán polgármester: Köszöni az oroszlányi rendőrség munkáját és ezen belül 

köszöni Váradi Tibor körzeti megbízott munkáját és külön köszöni a rendőrség kötelékében 

dolgozó helyi lakosoknak, Eck Péternek és Winkler Tamásnak is.   Aki az előterjesztésben 

foglaltakkal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő hat  fő képviselő. 

Hat igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő- testület az alábbi döntést 

hozta: 

 

162 /2013.(XII.18.) KT. sz. határozat 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oroszlányi rendőrkapitányság 

tájékoztatóját Kecskéd község közbiztonsági helyzetéről elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Grúber Zoltán polgármester 

 

 

2. napirend:   Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott      

                       döntésekről,   jelentés  a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Grúber Zoltán polgármester: 

Az utolsó ülés 2013. november 27-én volt 

November : 

28:  ünnepi megyegyűlésen vettem részt Tatabányán 

29: Véradók Napja ünnepség Oroszlányban 

30: KSK  sport évzáró ünnepség 

 

December: 

1: Idősek Napja, adventi gyertya gyújtás 

3. Óvoda kazáncserével kapcsolatos tervezői bejárás 

    Térburkoló elemek szállítása Sporthoz, összesen mintegy 260 m2 

4. Lányok HPV oltása 

6. Járda  Vasút u. páratlan , Fő utca páros oldal  garanciális bejárása 

    Vasút utcai járda rendben van, a Fő utcai járda süllyedés  garanciális javítását a kivitelező     

     tavasszal végzi el. 

    Tó melletti játszótér építése 

     Caritas évzáró rendezvénye 

8. Kálvária szoborcsoportot elszállította a felújítást végző restaurátor 

9. Tó melletti játszótérnél elkészültek a földmunkák,  megtörtént a gyöngykavics behordása,  

    elterítése 

11.ülésezett az Alapítvány Kuratóriuma 

12. KLIK Oroszlányi tankerületének évzáró ünnepségén vettem részt délelőtt, délután  a 

      Nemzetiségek Napja rendezvényen voltam Környén 

13. Kecskéd Lovas Baráti Kör tartotta 28 órakor év végi közgyűlését 

      20m3 szociális tűzifát leszállította az erdészet 

15. Karácsonyi Kézműves vásár volt a Művelődési Házban, úgy tűnik lesz hagyománya,        

      sikeres volt. 

16-17. összevágattuk a szociális tűzifát és kiszállítottuk a kérelmezőknek. 

16. Német Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatásán vettem részt. 
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Grúber Zoltán polgármester: van-e kérdés, észrevétel ? Aki tájékoztatóban  elhangzottakat 

elfogadja , kérem kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő hat  fő képviselő. Hat igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő- testület az alábbi döntést hozta: 

 

163 /2013.(XII.18.) KT. sz. határozat 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti fontosabb 

eseményekről, a hozott  döntésekről,   jelentés  a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

szóló tájékoztatót elfogadta. 
 

3.napirend:  Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje 

és Pedagógiai programja 

 

Geracsek Alfrédné óvoda vezető:  jogszabályi változások és a fenntartó változása miatt volt 

szükség a dokumentumok módosítására, illetve az SZMSZ teljesen új. A dokumentumok 

módosítása anyagi terhet nem ró az önkormányzatra. 

Grúber Zoltán polgármester: van-e kérdés, észrevétel ? Kérdés, észrevétel nem volt. Aki 

tájékoztatóban  elhangzottakat elfogadja , kérem kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a 

jelenlévő hat  fő képviselő. Hat igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

képviselő- testület az alábbi döntést hozta: 

164 /2013.(XII.18.) KT. sz. határozat 

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Kecskédi napközi Otthonos 

Óvoda 

1. Házirendjével 

2. Szervezeti és Működési Szabályzatával, valamint 

3. Pedagógiai Programjával 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Grúber Zoltán polgármester 

  

                                                                                                                                          

4.napirend:    Szennyvízvagyon kezelésével összefüggő 2014. évi beruházási, felújítási és   

                        tartalékképzési terv elfogadása 

 

Grúber Zoltán polgármester: előterjesztést mindenki előzetesen írásban megkapta van-e 

kérdés, észrevétel? 

Csapucha Tamás képviselő:  tavaly volt vagyonértékelés , most mi szükség van erre? 

Grúber Zoltán polgármester:  az üzemeltető változás miatt van rá szükség. 

Tomayer Béla képviselő: Milyen szennyvízfogó akna épül  3 millió Ft értékben. 

Grúber Zoltán polgármester: Kérdeztem erről Stang Elemért az Osz Zrt-től, azt a választ 

kaptam, hogy nagyon mélyen kellett lemenni az aknával és folyamatosan szivattyúzni kellett. 

 

Grúber Zoltán polgármester: van-e kérdés, észrevétel ? Kérdés, észrevétel nem volt. Aki az 

előterjesztést elfogadja , kérem kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő hat  fő 

képviselő. Öt igen szavazattal,  és egy tartózkodással  a képviselő- testület az alábbi döntést 

hozta: 
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165/2013./XII.18./KT.sz. határozat 

Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7.000 ezer Ft forrással, 4.600 ezer Ft 

kiadással és 2.400 ezer Ft tartalékkal elfogadja a szennyvízvagyon 2014. évi beruházási, 

felújítási és tartalékképzési tervét. 

Határidő: a határozat kihirdetésére 2013. december 20. 

Felelős :   a határozat kihirdetéséért: Antalné Zabányi Júlia jegyző 

 

5.napirend:   Közterület filmforgatási célú használatáról szóló rendelet 

 

Grúber Zoltán polgármester: van-e kérdés, észrevétel ? Kérdés, észrevétel nem volt. Aki a 

rendeletet  elfogadja , kérem kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő hat  fő képviselő. 

Hat igen szavazattal,  ellen szavazat és  tartózkodás nélkül  a képviselő- testület elfogadta 

A  közterület filmforgatás célú használatáról  szóló 14/ 2013 (XII.18.) önkormányzati 

rendeletet. 

 

 

6.napirend:  Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 

Grúber Zoltán polgármester: van-e kérdés, észrevétel ? Kérdés, észrevétel nem volt. Aki a 

rendeletet  elfogadja , kérem kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő hat  fő képviselő. 

Hat igen szavazattal,  ellen szavazat és  tartózkodás nélkül  a képviselő- testület elfogadta 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013./II.13./ sz. rendeletet módosító 

15/2013./XII.18.) sz. rendeletet. 

 

7.napirend:    Önkormányzati rendeletek módosítása ( szoc. rendelet, hulladékgazd.    

                       rendelet) 

 

 Szociális rendelet: 

Grúber Zoltán polgármester: van-e kérdés, észrevétel ? Az előterjesztést mindenki 

megkapta. 

Csapucha Tamás képviselő:   a  előírt minimumokat alkalmazzuk.  Így az ápolási díjnál  7.§ 

(1)bek. a.) az 1 főre jutó jövedelemnél  az öregségi nyugdíj, egyedülálló esetében annak 150 

%-át vegyük figyelembe., az önkormányzati segélynél a 8.§ (7) bekezdésnél 200% helyett  

130 % legyen. A közgyógynál a 12.§ (1) bek  „ Méltányossági közgyógyellátásra jogosult az a 

személy”…… kezdődjön a mondat. a (3) bekezdésben a mérték 150% és 200%  legyen. 

Javasolja továbbá, hogy a gyógyszertámogatás és a Bursa pályázat elbírálása továbbra is 

képviselő-testületi hatáskörbe maradjon.  

A javaslattal egyhangúlag egyet értett a testület. 

Hartman József alpolgármester:   temetési segélyt mindenki kapjon, jövedelemhatár nélkül. 

A 9.§.(3) bekezdés maradjon ki. 

5 igen szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadták. 

Egyhangúlag egyet értett a testület abban is, hogy a rendszeres szociális segély ne legyen 

helyileg szabályozva, a törvényi jogosultság legyen figyelembe véve. 
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Grúber Zoltán polgármester: van-e  még kérdés, észrevétel, javaslat? Nincs: Aki a 

rendeletet a módosítási javaslatokkal elfogadja , kérem kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a 

jelenlévő hat  fő képviselő. Hat igen szavazattal, ellen szavazat és tartózkodás nélkül  a 

képviselő- testület elfogadta 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993. évi III.tv. végrehajtásának 

helyi szabályairól szóló 16/2013./XII.18./ sz. rendeletet. 

 

 A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló rendelet. 

Grúber Zoltán polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Van-e kérdés, 

észrevétel ? Kérdés, észrevétel nem volt. Aki a rendeletet  elfogadja , kérem kézfelemeléssel 

jelezze. Szavazott a jelenlévő hat  fő képviselő. Hat igen szavazattal,  ellen szavazat és  

tartózkodás nélkül  a képviselő- testület elfogadta 

A települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására 

szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 17/2013.(XII.18.) sz. rendeletet. 

 

8.napirend:    Részvényvásárlás az Észak-Dunántúli Vízmű Zrt-től 

 

Grúber Zoltán polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, van-e kérdés, észrevétel 

? Kérdés, észrevétel nem volt. Aki az előterjesztést elfogadja , kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Szavazott a jelenlévő hat  fő képviselő. Hat t igen szavazattal,  ellen szavazat és tartózkodás 

nélkül  a képviselő- testület az alábbi döntést hozta 

 

166/2013./XII.18./KT.sz. határozat 

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő testülete úgy döntött, hogy 

1. kinyilvánítja azon szándékát, hogy az ÉDV Zrt  által kibocsátott, egyenként 10.000,-

ft névértékű, nyomdai úton előállított, névre szóló törzsrészvényből a 

vagyonértékelés alapján meghatározott egy db részvényt 23.200,-Ft  értéken 

megvásárol és ezáltal az ÉDV Zrt-ben tulajdont szerez, 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Részvény-átruházási szerződést  aláírja. 

3. kinyilvánítja azon szándékát, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő viziközmű 

rendszerre bérleti-üzemeltetési szerződést  köt az ÉDV Zrt-vel. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Grúber Zoltán polgármester 

9. napirend: Egyebek 

 

 Óvodai kazáncsere 

 

Grúber Zoltán polgármester:  A jelenlegi rossz kazán m,ár nem javítható, nem gyártanak 

már olyan elemet amit ki kellene cserélni. Különböző kazánokat ajánlanak a szakemberek. A 

költségvetésben 1,5 Mft van tervezve. Egy kondenzációs kazán minimum 2 milló ft. A 

Buderus kazánt is nagyon ajánlják. Különböző jó minőségű kazánokból lehet választani. Én 

mindenesetre nem éretek hozzá. 
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Tomayer Béla képviselő:  Körül néz kazán ügyben. De mindenki megteheti. A fűtési 

rendszert is meg kellene nézetni. 

Grúber Zoltán polgármester:  Tehát mindenki tájékozódjon és utána döntünk. 

 

 Művelődési Házba új asztalok beszerzése 

 

Grúber Zoltán polgármester:  Molnár Ferenc Műv.Ház üzemeltető jelezte, hogy tönkre 

mentek a nemzetiségi önkormányzattól kapott asztalok. Van árajánlat, elég húzós árral. 

Itt is mindenki tájékozódjon, honnan, milyen asztalokat lehet elfogadható áron beszerezni. 

 

 Közmeghallgatás:   

 

Grúber Zoltán polgármester:  2013.december 30-án lesz a Műv házban 17 órakor. Ez 

testületi ülésnek minősül, mindenkit elvár. 

 

10.napirend:  Kérdés, interpelláció önkormányzati ügyben. 

 

 Grúber Zoltán polgármester:   Hartman József alpolgármester úr nyújtott be írásos 

javaslatot a járda illetve úthálózat felújítással kapcsolatos interpellációt. Ezt az ülés 

előtt kiosztásra került. A jövő évi költségvetés készítésekor foglalkozunk a javaslattal. 

Az egyéb felvetéseket is orvosoljuk.  
 

 Wittmann Csaba képviselő:  Felhívja a figyelmet, hogy a fogorvosi rendelő lépcsője 

balesetveszélyes. 

 

 

A polgármester úr az ülést 22 órakor bezárta. 

 

 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

Antalné Zabányi Júlia        Grúber Zoltán 

   jegyző          polgármester 

 

 

 


