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1. ÉDV Zrt. beszámolója a vízi közmű szolgáltatásról 

 

Az oroszlányi szennyvíztisztító telepre átnyomott szennyvíz 60%-a volt idegen víz, ami a 

csapadékon kívül vélhetően a településen elterjedt fúrt kutakból származik. 

Kecskéd csatornarendszere és átemelői nagyon jó állapotban vannak. A megyében nincs még egy 

ennyire stabilan megépített rendszer. 

Át kellett venni a cégeknek a duguláselhárítást. Eddig egy vállalkozónak lett kiadva ez a feladat, aki 

eddig Kecskéd és Oroszlány dugulás elhárítását végezte, most – a törvényi változásoknak 

köszönhetően - egész Oroszlány – Kisbér körzetben van egy autó ugyanerre a feladatra. 

Minden átemelőnél kinn vannak a telefonszámok, amelyeket hívni kell probléma esetén. Csak és 

kizárólag a diszpécser központon (Tatabánya) keresztül lehet a problémát intézni.  

A szolgáltató kifejezett kérése ezért, hogy a kifüggesztett telefonszámokon szíveskedjenek hibát 

bejelenteni. 

 

2. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló 2014 évről 

 A község   - lakóinak száma: 2030fő 

        - 0-18 éves korúak száma: 385fő (ebből fiú 177 fő, lány 208 fő) 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok száma: 18 (ingyenes v. 50% 

kedvezményű étkezést és ingyen tankönyvet jelent, valamint évente kétszer 5800ft 

gyermekenkénti támogatást. A kedvezményeket az állami költségvetés fedezi.) A 18 

családból 6 család külterületen él 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek: 34 

 óvodáztatási támogatásban részesült: 2 

 születési támogatásban (30.000ft) részesült: 14 család  

 A gyermek jóléti szolgálat településünkön keddenként tartja fogadó óráját az óvodában. A 

gyermekjóléti szolgáltatás olyan jelzőrendszert működtet, amely lehetővé teszi a 

gyermekeket általában veszélyeztető okok feltárását, valamint a veszélyek időben történő 

felismerését. 

 A nyilvántartásban lévő gyermekekkel kapcsolatos problémák a következők: 

- tanórákról való igazolt hiányzás 

- családi konfliktus 

- szülői elhanyagolás 

- szülő életvitele, stb. 

 A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége Kecskéden: 

 2012. 2013. 2014. 

Gyermekek száma: 31 36 52 

 

3. Napközi Otthonos Óvoda beszámolója a 2014./2015. évben végzett munkájáról 

 

A tanévben az előző évekhez hasonlóan három osztott csoportban fogadták a gyermekeket. A 

jelenlegi létszám 66 fő. 

A nyár folyamán meghirdetett nemzetiségi óvónői állásra nem volt szakképzett jelentkező, így két 

óvodapedagógus került alkalmazásra, közülük az egyik helybeli pályakezdő gyakornok, aki 

megkezdte a nemzetiségi óvónői szakképesítés megszerzését. 

Az udvari játszóeszközök a Szülői Szervezet jóvoltából bővültek. A gyerekek két új babaházat, 

rollereket, labdákat és egy kétüléses mérleghintát kaptak Húsvétra. A beruházás összege 

megközelíti a fél millió forintot. A Szülői Szervezet kezdeményezésére idén második alkalommal 



szerveztek papírgyűjtést az óvodában, melynek befolyt összege nagyjából 50.000ft.  

A május eleji beíratás során 19fő gyermek felvételét kérték a szülők. A csoportok elosztása az 

alábbiak szerint várható: 

- kiscsoport: 23fő (tanév végére) 

- középső csoport: 23fő 

- nagycsoport: 23+1 fő 

 

Az általános iskolát szeptemberben 20fő óvodás gyermek kezdi meg. 

 

4. A képviselő testület döntött a 2015. szeptember elsejétől indítható óvodai csoportok számáról. 

A testület határozata alapján a 2015/2016. tanévben is három óvodai csoport működhet. 

 

5. Adóbehajtásról beszámoló (2014. II. félév) 

 

Az adófizetési kötelezettségnek az adózók nagy része eleget tett. Az adóhátralékkal rendelkező 

adózókat minden évben több alkalommal rendszeresen felszólítja a Polgármesteri Hivatal adóügyi 

előadója. A behajtás érdekében a törvényben meghatározott fokozatokat minden esetben betartják. 

Első lépésként felszólítást kap az adózó, majd letiltást, azonnali beszedési megbízást 

kezdeményeznek. Bírósági végrehajtót az előírt felszólítások után lehet igénybe venni. 

 

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2014. december 31-ig lévő adóhátralékot. 

 

Adónem megnevezése: Hátralék összege 2014. 

december 31-én 

Befolyt összeg 

Építményadó 1.160.526,- 66.100,- 

Telekadó 828.213,- 25.215,- 

Magánszemélyek kommunális adója 361.866,- 59.476,- 

Vállalkozók kommunális adója 28.600,- 0,- 

Iparűzési adó 2.905.275,- 1.301.843,- 

Helyi adó összesen: 5.284.480,- 1.552.634,- 

Késedelmi pótlék 1.519.437,- -40.469,- 

Bírság 93.595,- 9.116,- 

Összesen: 6.897.512,- 1.521.281,- 

Gépjárműadó 1.072.504,- 946.334,- 

Összesen: 7.970.016,- 2.467.615,- 

 

A táblázat tükrében fontos megjegyezni, hogy az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, 

hogy a települést fenntartsa és fejlessze. Fizetési kötelezettségeinek határidőre eleget tesz. 

Fejlesztéseinket önerőből, pályázati lehetőségek kihasználásával, de hitel nélkül valósítjuk meg. 

Megkérjük a falu lakosságát, hogy a fentieket figyelembe véve, tanúsítsanak hasonló magatartást és 

rendezzék hátralékukat mihamarabb. 

Köszönjük minden időben fizető adózó befizetését! 

 

 

 

7. Egyebek 

 



 A kamerarendszerhez minden engedéllyel rendelkezik az Önkormányzat. Előreláthatólag a 

teljes rendszer július elején kerül beüzemelésre. 2.750.000ft gyűlt össze az Alapítvány 

számláján erre a célra. 

 Jó tanuló, jó sportoló díjról született döntés az ülésen. A képviselő-testület az általános 

iskolától kapott javaslatok alapján döntött egy alsó tagozatos és egy felső tagozatos tanuló 

díjazásáról, valamint egy különdíjat is odaítélt. 

 Kisbusz pályázat: beadásra került. Az önkormányzat várja az eredményt. 

 Óvodai konyha: a testület döntött arról, hogy indul azon a pályázaton, amely az óvodai 

konyha felújítást és a szükséges eszközök beszerzését célozza meg. 

 Útfelújítási pályázat: a testület arról döntött, hogy benyújtja a pályázatot. A pályázaton 

elnyerhető összeg 15m Ft(85%). 

 Az óvodai bérlakás iránt többen érdeklődtek, a testület döntése alapján a lakás felújításra 

kerül. 

  

 

 


