JEGYZŐKÖNYV
Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. február 15-i üléséről
Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné
2./ dr. Berecz Botond
3./ Csókás Zsolt
4./ Kárpáti Hajnalka
5./ Nagy István
6./ Sigmond Péter
7./ Ujszászi Józsefné
8./ Zsebeházy Róbert

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottként van jelen:
1./ dr. Kiss Tamás

jegyző

NAPIREND ELŐTT
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 9+l fő
képviselői létszámból 8 fő van jelen.
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására azzal a kiegészítéssel,
hogy a bejelentésekben kerül napirend kiegészítésként a népszavazás időpontjának
meghatározása, az egészségház tervdokumentáció megrendelése, interpelláció a szabadidős
központ beruházással kapcsolatban, valamint zárt ülésen dr. Horváth Kun Katalin közüzemi
díjtartozás ügye.
A képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta,
határozathozatal nélkül.
A polgármester ismerteti a zárt ülésen hozott határozatokat.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1./ Jelentés a két ülés közötti tevékenységről
Tóth Ferencné polgármester: Az elmúlt ülés óta betegállományban volt. Tájékoztatja a
képviselő-testületet, hogy az áthidaló hitel felvételhez a szerződés aláírásra került a K&H
Banknál. A számlavezetéssel kapcsolatos teendőket intézzük tovább. Megköszöni az
alpolgármester munkáját a helyettesítés idejére.
A képviselő-testület a tájékoztatást elfogadta 8 igen szavazattal, határozathozatal nélkül.
(Nagy István képviselő távozott az ülésről, így a testület létszáma 7 fő.)
2./ Vál Község Önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetés elfogadása
Tóth Ferencné polgármester: A rendelet tervezet egyes pontjainak pontosítására hívja fel a
figyelmet. Az ÁMK a foglalkoztatottak kereset kiegészítését a pótelőirányzatba megkapja. A
betervezett összeget cafeteria keretében adja a dolgozóknak. Vannak olyan foglalkoztatottak
az önkormányzat alkalmazásában akik a jogszabály értelmében semmilyen külön juttatásban
nem részesülnek. Számukra javaslom a 98 eFt éves keretösszeg megállapítását.

1

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előerjesztés szerint javasolja megvitatásra a
költségvetést, majd elfogadásra.
Ujszászi Józsefné képviselő: Részt vett a művészeti iskola társulási ülésén. Az önkormányzat
költségvetésében kevesebb a betervezett költség, mint amire a művészeti iskola igényt tart. A
társulási tanács 4.7 mFt összeget fogadott el, Vál Község Önkormányzata 3 mFt-ot tervezett
be. Az állami normatíva alapján a művészeti iskolánál 2 mFt tartalék képződött, melyről
kérem, hogy döntsön a képviselő-testület, hogy a Válra eső 400 eFt-ot visszakérjük, vagy
maradjon tartalékként a társulásnál fejlesztésre.
Tóth Ferencné polgármester: Sok nyitott kérdés van a társulás költségvetésében. Pl. azt sem
lehet látni, hogy a saját bevétel hol érvényesül. Én azt javaslom, hogy 3 mFt-ot irányozzunk
elő a művészeti iskola részére történő megfizetésre. El kell gondolkodni, hogy önállóan látjuk
el a művészeti oktatást.
Zsebeházy Róbert képviselő: A két millió forint plussz állami támogatás, melyet esetleg
vészhelyzetbe a szociálisan rászorultaknak tandíj kiegészítésre fordítanának, tandíj
kötelezettség címén.
Tóth Ferencné polgármester: Nem arról van szó, hogy a művészeti oktatást szüntessük meg,
vagy szüneteltessük. Tényszámokra kell vetíteni a költségvetést.
Ujszászi Józsefné képviselő: A társulási ülésen a pénzügyi osztályvezető ígéretet tett, hogy az
elmúlt évi elszámolást elkészítik és a rendelkezésünkre bocsátják.
dr. Berecz Botond alpolgármester: Vitatkozunk a művészeti oktatáson. Minden évben
kifizettük azt az összeget, amit leszámlázott a művészeti iskola.
Ujszászi Józsefné képviselő: Kérem, hogy döntsön a képviselő-testület a 400 eFt sorsáról,
tartalékba tegye a művészeti iskola, vagy kérjük vissza.
A képviselő-testület 5 igen és 2 nem szavazattal úgy döntött, hogy a művészeti iskolánál
plussz állami támogatásként kapott összeg Válra eső részérét 400 eFt-ot a támogatási
összegnél vegye figyelembe. A képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
21/2010.(02.15.)Kth. számú
határozata
művészeti iskola plussz állami támogatás
felosztásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a Művészeti Iskola által plussz
állami támogatásként kapott összegből Válra
eső 400 eFt-ot a támogatás elszámolásnál vegye
figyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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Tóth Ferencné polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az ÁMK a
költségvetésre vonatkozó írásbeli véleményeket (Közalkalmazotti Tanács, Igazgatótanács,
stb.) beterjesztette a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság részére.
dr. Berecz Botond alpolgármester: Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés főbb számait
ismertesse a résztvevő vendégek és az otthon ülő televízió nézők számára.
Tóth Ferencné polgármester: Ismertette a költségvetés főbb számait, szakfeladatonként.
Zsebeházy Róbert képviselő: Az ingyen tankönyvvel kapcsolatban elmondja, hogy a törvényt
kellene módosítani, a szociális rászorultságot másként kellene vizsgálni.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Javasolja és kéri, hogy tegyük fel a honlapra a költségvetést.
Szabó Éva: Néhány kérdést tesz fel a polgármester asszony részére:
- kifizetetlen számlaállomány
- elhangzott, hogy 50 mFt-ot elenged az önkormányzat
- mennyi az önkormányzatnál a költségtérítés
- a népszavazásra mennyi pénz különített el a képviselő-testület
- elhangzott, hogy az előző testület az oka az úthálózatnak, ki mondott le a garanciális
pénzről
- ha nem lenne közösségi ház, hol főznének
- mennyi az elmúlt három évben az ingatlan értékesítésből befolyt összeg, mire kötötték
- mennyi a bérhitel
- mennyi a likviditási hitel, mennyi lesz a Kossuth u., Szt. István tér útfelújítás
- milyen rövid lejáratú hitele van az önkormányzatnak
- az elmúlt évi költségvetésben szerepel laptop vásárlás, kinek
- miért magas az irodaszer vásárlás költségvetése, miért nem használják a képviselők a
laptopot
- vannak-e külső személyi juttatások, tavaly 3 mFt volt
- az ingyen tankönyvről kérdez
Tóth Ferencné polgármester válaszol a feltett kérésekre:
- kifizetetlen számla állomány az önkormányzatnál 20 mFt, az ÁMK-nál 7.3 mFt. Ez nem
lenne, ha mindenki befizetné az adót, a Rákóczi u. 5. szám alatti ingatlan értékesítése
realizálódott volna, Felcsút önkormányzat tartozása, Kajászó intézményfenntartói társulás
tartozása rendezésre került volna.
- nem az önkormányzat engedte el az 50 mFt-ot – a VELŐ befektető ajánlotta fel.
- a költségtérítés a jogszabálynak megfelelően, a társönkormányzatokkal megállapodva
kerül kifizetésre
- a népszavazás költsége a hitelállomány törlesztésére betervezett összegből kerül
finanszírozásra
- az úthálózat felújítása a szennyvíz beruházás kapcsán valósulhatott volna meg, ugyanis a
kivitelezői szerződésben az áll, hogy minden utat helyre kellett volna állítani. A
pótmunkák megrendelése elvitte pénzt. A garanciáról nem mondtunk le, abból az
összegből lett felújítva a Bem és a Vágóhíd utca.
- 2002. évben elkészült egy jogerős építési engedély az óvoda átalakításra, mely konyhát is
tartalmazott 50 fős étteremmel.
- jelen pillanatban az ingatlan értékesítésből befolyt összegről nem tud tájékoztatást adni
három évre visszamenőleg
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-

munkabér hitel mindig az adott hónapi bér összege
likviditási hitel az útfelújítás fordított áfa miatt szükséges, 12 mFt melyet a támogatásból a
fedezetkezelő visszafizet. Folyószámla hitel 30 mFt, rövid lejáratú hitel 7.5 mFt.
a laptopokat részletben fizettük azért húzódott át másik évre is kifizetés. A képviselők a
képviselő-testület anyagot cd-n kapják.
az irodaszer és nyomtatvány költség az építéshatósági feladatellátásból adódik
külső személyi juttatás az előző képviselő-testület részére megállapított tiszteletdíj, ami
még nem került kifizetésre, illetve az alpolgármester tiszteletdíja

Szabó Éva: Számszerűen szeretné kérni az utazási költségtérítést.
Tóth Ferencné polgármester: Az önkormányzatnál a költségtérítésre 3.561 eFt van tervezve.
Krúdy Péter igazgató: A tankönyv vásárlással kapcsolatban elmondja, hogy három évig
visszaszedi az iskola a könyveket, de vannak olyan tantárgyak, ahol muszáj újat venni. Az
állam 10 eFt/fő összeget ad ingyen tankönyvre.
Mivel több hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a 2010.
évi költségvetési rendelet elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 1 nem és 1 tartózkodással,
minősített többség hiányában nem fogadta el a 2010. évi költségvetést.
Tóth Ferencné polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a költségvetés
elfogadásáig marad az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatálya. Mindennemű kifizetést
fel kell függeszteni.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Azért szavazott nemmel, mert nem reális számokat tartalmaz a
költségvetés.
3./ Védőnői szolgálat tevékenységéről beszámoló
Kárpáti Hajnalka képviselő: A beszámolót kiegészítve az éves tevékenység számszerűségét
ismerteti.
dr. Berecz Botond alpolgármester: A televízióban, újságban egyre többet beszélnek arról,
hogy megtagadják a védőoltások beadását. Mennyire lehet ezt Válban tapasztalni – kérdezi.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Válban 100 %-os a védőoltás. Viszont a védőoltás nyomon
követése nehéz, mivel több mint tíz gyermekorvoshoz tartoznak gyermekek.
Tóth Ferencné polgármester: Az ifjúság ellátását mennyiben tudja segíteni a védőnő – gondol
itt az iskolai hiányzásra, egészséges életmódra nevelésre, elhízott gyerekekre. Említi a
szakvizsgára utalást – mennyi jellemző, időben ki tudják szűrni a betegségeket, vagy jó
fizikumú állomány van a településen. A védőnői szolgálat ellenőrzése kapcsán mik a
tapasztalatok, szakmai elvárások? A rákszűréssel kapcsolatban mint fenntartó vártam a
szerződést, melyet még nem kaptam meg. A szeszesital, dohány, drog fogyasztásban milyen
segítséget tud nyújtani a védőnő? Jó dolog a Nyugdíjas Klubba az előadások tartása, ezt ki
lehet szélesíteni az Ifjúsági Klub tekintetében is.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Előadásokat tartok az iskolában, mely kiterjed a felelős ember
vállalásra, barát kapcsolatra. Csak a felső tagozatban lenne szükséges, de én 1-8 osztályig
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elvégzem. Az étkezési szokásokról, minden évben a nagycsoportos szülőknek előadást tartok,
hogy mit jelent az iskola a gyermek életében. Felhívnám a körzeti megbízott figyelmét is,
hogy a 18 éven aluliakat ne szolgálják ki a vendéglátó helyeken. Az ifjúsági klubban szívesen
tartok előadást, ha van rá igény. A rákszűrésre vonatkozóan az Országos Tisztiorvosi
Szolgálattal van szerződésem. A szűréshez minden eszközt rendelkezésre bocsátottak. A
közeljövőben ezt a tevékenységet a védőnői szolgálatba be fogják építeni.
Tóth Ferencné polgármester: Az ellenőrzések során az új konyháról mi a megállapítás?
Kárpáti Hajnalka képviselő: Pozitív véleményem van. A felszereltségbe, higiéniába nem lehet
belekötni.
Mivel több kérdés nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a védőnői szolgálat
tevékenységéről szóló beszámolót, melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal és 2
tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
22/2010.(02.15.)Kth. számú
határozata
a védőnői szolgálat tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta és elfogadta a védőnői szolgálat
tevékenységéről szóló beszámolót.
4./ Bérüzemeltetett víziközművek 2010. évi beruházási javaslata
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a beruházási
javaslatot javasolja elfogadásra.
A beruházási javaslat a Baracska-Vál-Kajászó Víziközmű Beruházást Lebonyolító és
Üzemeltető Intézményi Társulás finanszírozásában kerül megvalósításra 2.800 eFt+áfa
összegben.
A képviselő-testület a bérüzemeltetett víziközművek 2010. évi beruházási javaslatát 7 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
23/2010.(02.15.)Kth. számú
határozata
bérüzemeltetett víziközművek 2010. évi
beruházási javaslat elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a bérüzemeltetett
víziközművek 2010. évi beruházási javaslatát,
mely a Baracska-Vál-Kajászó Víziközmű
Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi
Társulás finanszírozásában kerül megvalósításra.
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5./ Intézményfenntartói Társulási Megállapodás a szociális és gyermekjóléti alapfeladatok
ellátására – módosítás
Tóth Ferencné polgármester: Ezt a megállapodást már elfogadta a képviselő-testület. Az
Államigazgatási Hivatal állásfoglalása alapján volt szükséges néhány módosítás.
Tabajd és Óbarok község Önkormányzata már elfogadta a megállapodás módosítást.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az Intézményfenntartói Társulási
Megállapodás módosítását a szociális és gyermekjóléti alapfeladatokra vonatkozóan, melyről
az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat képviselő-testülete
24/2010(02.15.)Kth. számú
határozata
az Intézményfenntartói Társulási Megállapodás
módosításáról a szociális és gyermekjóléti
alapfeladatok ellátására
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta és elfogadta az Intézményfenntartói
Társulási Megállapodás módosítását a szociális
és gyermekjóléti alapfeladatok ellátására
6./ Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
Tóth Ferencné polgármester: Két póttag megválasztására érkezett javaslat Bencze András és
Ujszászi Márta személyére.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal megválasztotta a szavazatszámláló bizottságot a
javasolt két póttaggal együtt, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
25/2010.(02.15.)Kth. számú
határozata
a szavazatszámláló bizottság megválasztásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az alábbi személyeket választotta a szavazatszámláló
bizottság tagjaivá:
l.sz. szavazókör
Tag: Ádám Csaba
Tag: Nagy Zoltánné
Tag: Bencsik Jánosné
Tag: Körmendi Mónika
Tag: dr. Tóth Rita
Póttag: Ujszásziné Bencze Irén
Póttag: Szarvas Istvánné
Póttag: Bencze András
Póttag: Ujszászi Márta
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2.sz. szavazókör
Tag: Cziczliper Jánosné
Tag: Csurgó Béláné
Tag: Rozbach József
Póttag: Papp Zsuzsanna
Póttag: Fodorné Kovács Gabriella
3.sz. szavazókör
Tag: Mester Andrásné
Tag: Körmendi Istvánné
Tag: Németh Józsefné
Póttag: Barna Lászlóné
Póttag: Mester Nikolett
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
7./ Telekmegosztás: Tűzoltóság-Közösségi ház
Tóth Ferencné polgármester: A Tűzoltóság, a Közösségi ház és a volt Iskola egy helyrajzi
számon szerepel. Célszerű lenne megosztani, mivel a hitel felvételhez fedezetként ingatlant
kell felajánlani és jó lenne, ha a Tűzoltóság nem szerepelne a tulajdoni lapon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal támogatja a telekmegosztást, melyről az alábbi
határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
26/2010.(02.15.)Kth. számú
határozata
a Vál, 614 hrsz-ú ingatlan megosztásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
támogatja a Vál, 614 hrsz-ú ingatlan megosztását,
mely szerint külön helyrajzi számon szerepelne
a Tűzoltóság, a Közösségi ház és a volt Iskola.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
8./ Bejelentések
- Népszavazás időpontjának meghatározása
Tóth Ferencné polgármester: Javaslom a képviselő-testületnek, hogy 2010. május 9. napjára
tűzze ki a népszavazást. A költségeket a folyószámla hiteltörlesztésre tervezett összegből
biztosítjuk.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a költségvonzatát támogatja.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Miért jó, ha több pénzért csináljuk meg a népszavazást, miért
nem lehetett az országgyűlési választások második fordulójával megrendezni?
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Tóth Ferencné polgármester: Kíváncsik vagyok a váli állampolgárok véleményére. Nem
kapunk hiteles véleményt, ha az országgyűlési választásokkal egy időben lenne a
népszavazás. Lássunk tiszta képet, tiszta véleményre legyünk kíváncsiak.
Zsebeházy Róbert képviselő: Mindenképpen ki kell írni a népszavazást, nem értem miért nem
volt jó az április 25-i időpont. Biztosan meg van az oka, így most 650 eFt-tal többet dobunk ki
az ablakon. Kinek jó, nem tudom. Újra szítódik az ellentét a kezdeményezők és a képviselőtestület között.
Tóth Ferencné polgármester: Nem szét kell húzni, együtt kell dolgozni. Felejtsük el az
ellenségeskedést. Kampányolni munkával kell.
A polgármester felteszi szavazásra a népszavazás kitűzésének időpontját 2010. május 9.
napjára, melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott és az
alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
27/2010.(02.15.)Kth. számú
határozata
a helyi népszavazás időpontjának kitűzéséről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv.
141. §. alapján a Váli Faluszépítő- és Védő
Egyesület által kezdeményezett helyi népszavazás
időpontját 2010. május 9. napjában határozta meg.
A népszavazáson a választásra jogosultak két
kérdésben foglalhatnak állást.
1. Egyetért-e Ön azzal, hogy Vál közigazgatási
területén lakópark épüljön.
2. Egyetért-e Ön azzal, hogy Vál Község Képviselőtestületének 17/2007.(11.07.) határozata értelmében
a 0137/2, 0137/3, 0140/3 hrsz-ú külterületi ingatlanokat
belterületbe vonják annak érdekében, hogy 700 fő
letelepedésére alkalmas lakóövezetet hozzanak létre.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 42. §.
alapján a határozatot a helyben szokásos módon
közzé kell tenni.
Határidő: 2010. május 9.
Felelős: Helyi Választási Iroda

- Egészségház tender tervével kapcsolatos ajánlat
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Tóth Ferencné polgármester: A képviselő-testület a közbeszerzési ajánlattételi felhívás
tárgyalásokat úgy döntött, hogy az egészségház kiviteli tervét az önkormányzat készítteti el. A
tervező – Kokas László – 2 mFt+áfa összegért vállalja a kiviteli terv elkészítését.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az ajánlatot javasolja elfogadni a képviselőtestületnek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta Kokas László ajánlatát az egészségház
kivitelei tervének elkészítésére vonatkozóan, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
28/2010.(02.15.)Kth. számú
határozata
az egészségház kivitelei tervének megrendeléséről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az egészségház kiviteli tevének elkészítését
Kokas László tervezőtől rendeli meg 2 mFt+áfa
összegért.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
-

Interpelláció szabadidős központ kialakítására vonatkozóan

Tóth Ferencné polgármester: Megkérdezi a Gyermekek Jövője Alapítvány elnökétől, hol tart a
szabadidős központ kialakítással kapcsolatos teendők, munkamenet.
Zsebeházy Róbert képviselő: Vállalkozókkal egyeztettünk. Jelen pillanatban áll az ügy, mert
nem tudjuk, hogy közbeszerzés köteles-e a beruházás. Mindent megteszünk, hogy a jó idő
beálltával a munkálatok elkezdődhessenek.
Tóth Ferencné polgármester: Mindent meg kell tenni, hogy a pályázaton nyert összeget
felhasználjuk és el tudjunk számolni vele. Ütemezni kell a munkálatokat.
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt,
az ülést bezárja és zárt ülést rendel el.
-k.m.f.-

Tóth Ferencné
polgármester

dr. Kiss Tamás
jegyző
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