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JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 25-i üléséről 
 
 
Jelen vannak: l./ Bechtold Tamás  polgármester 
  2./ Ádám Zsuzsanna  alpolgármester 
  3./ Artai Balázs  képviselő 
  4./ Csókás Zsolt  képviselő 
  5./ Kárpáti Hajnalka  képviselő 
  6./ Krúdy Péter  képviselő 
 
 
Meghívottként van jelen: 
  1./ Váradi Endréné  jegyző helyett eljáró köztisztviselő 
  2./ Ujszászi Józsefné  ÁMK igazgató 
  3./ Kenyeressy Károly református lelkész 
  4./ Kőszegi László  külsős bizottsági tag 
 
 
NAPIREND ELŐTT 
 
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 6+l 
képviselői létszámból 6 fő jelen van. 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Kárpáti Hajnalka és Csókás Zsolt képviselőkre, 
valamint a jegyzőkönyv vezetőjére, Simon Lászlónéra, melyet a képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott, határozathozatal nélkül. 
 
Ezt követően a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot azzal a 
kiegészítéssel, hogy napirendre kerül még  
- jelentés a két ülés közötti tevékenységről 
- az ÁMK telefon és útiköltség térítés ügye 
- iskolai osztályzásra visszatérés 
- Arany János tehetséggondozó programban résztvevők támogatása 
 
A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag elfogadta, határozathozatal 
nélkül. 
 
NAPIENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
1./ Jelentés a két ülés közötti tevékenységről 
 
/Írásos anyag a jegyzőkönyv melléklete./ 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: A Kastély Kft. ügyvezetőjével történt egyeztető tárgyalásról kér 
bővebb tájékoztatást. 



 2

 
Bechtold Tamás polgármester: Komlós András a Kastély Kft. ügyvezetője nagyon szeretné a 
rendőrségi eljárást figyelmen kívül hagyni. Kéri, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá a 
terület módosításhoz, minél előbb készüljön el a rendezési terv. 
Kárpáti Hajnalka képviselő: A rendőrségi eljárást nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ha jól 
értette a 2011. év a kastély épület felújításának éve – kérdezi. 
 
Bechtold Tamás polgármester: Nem, csak a tervezés éve a 2011. 2012- évben állnak neki a 
felújításnak, mely kb. 2 év. A tárgyalás során felvetettük a focicsapat szponzorálását. 
 
Ádám Zsuzsanna alpolgármester: Sokak által ismert tény, a Szt. István tér és Kossuth u. 
útfelújítás a végéhez közeledik. Holnap lesz az ünnepélyes átadás. A pénzügyi része még 
hátra van a beruházásnak.  
 
Krúdy Péter képviselő: Megkérdezi, hogy az előző képviselő-testület kapott-e meghívót az 
útfelújítás ünnepélyes átadására. A beruházást ők vezényelték le. 
 
Csókás Zsolt képviselő: Megjegyzi, annyi minden mást két ember vezényelt le az előző 
testületből. 
 
Krúdy Péter képviselő: Elhangzott a beszámolóban, hogy nem kapott a polgármester úr 
megfelelő választ kérdéseire. Meglepett. Pazarló gazdálkodás folyik az iskolában, akkor én a 
mai napon visszaszolgáltatom a mobiltelefont, meglátjuk rendelkezésre tudunk-e állni 
nélküle. 
 
Bechtold Tamás polgármester: Néhány telefon számlára, útiköltség térítésre kérdeztem rá. 
Egyes számlák magasabbak. Kaptam választ kérdéseimre, de nem volt meggyőző. Tény és 
való, nagyon szigorú megszorításokat kell végezni. Sokkal jobban járunk, ha saját magunk 
vagyunk szigorúak, mint ha más tesz ellenünk. Nem csak az ÁMK telefonköltségét fogjuk 
átvizsgálni, minden egyes telefont át fogunk vizsgálni. Amire nincs szükség meg fogjuk 
szüntetni. A párbeszédet elkezdtük, de úgy ítélem jobbnak, ha írásban tesszük fel a 
kérdéseket, mert nem jó azonnali kérdésre, azonnali választ kapni. 
 
Ádám Zsuzsanna alpolgármester: Kértünk egy kimutatást, hogy az ÁMK működési költségei 
hogyan viszonyítható az óvoda és iskola működésével. A mai napig nem kaptuk meg. 
Megkérdeztük, az ÁMK feladat ellátása hogyan áll össze, a válasz az volt, hogy az alapító 
okiratban benne van. Kíváncsiak lennénk, hogy mik azok a bázisok, pillérek amire épül az 
ÁMK. 
 
Ujszászi Józsefné ÁMK igazgató: Az SZMSZ tartalmazza, ami az ÁMK feladata. Mindenki 
tudja mi a helyzet Válba. A könyvtár úgy működik amire lehetőség van. Ha nem volt kielégítő 
a válasz beszéljük meg. 
 
Csókás Zsolt képviselő: Sértődöttséget vél felfedezni a teljes ÁMK részéről. A Pénzügyi 
Bizottsági ülésen olyan kiadásokkal és bevételekkel szembesültünk, amivel négy évig nem 
szembesültem. A telefon költség nagyon magas. Nem az a cél, hogy elvegyük a telefont, 
hanem az, hogy csökkentsük a számlát. Meg kell nézni, hogy a vezetékes telefonnal hogyan 
jövünk ki jobban, nincs szükség arra, hogy mobiltelefont használjunk. Nem látom a kiutat, a 
bevétel kevesebb lesz. Ki kell venni olyan összeget a költségvetésből, amivel nem tudunk 
számolni. 
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Krúdy Péter képviselő: Nincs sértődöttség. Meg lehet mindent beszélni. 
 
Fábián Lászlóné ÁMK gazdasági vezető: A telefon visszavétele csak elhatározás kérdése, 
hogy nem biztosít rá keretet az önkormányzat. Eddig is a munkánkhoz használtuk. Nem tudok 
más számokat kimutatni mint amit már leadtam az ÁMK, óvoda, iskola tekintetében. 
 
Bechtold Tamás polgármester: Attól függetlenül, hogy írásban történik az adatkérés, akkor is 
az egy párbeszéd. 
 
Csókás Zsolt képviselő: Mindenkivel üljünk le, beszélgessünk. Partnerséget várunk az 
intézményektől. Közös az érdek. Nagy a hiány. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Az ÁMK-val kapcsolatos összes témakört tárgyalni kell a 
bizottságnak, úgy mint szakmai oldal és pénzügyi oldal. 
 
Krúdy Péter képviselő: A bizottság akkor működik, amikor felkérik. Ha nincs kérdés, mit 
vitassunk meg?  Az alakuló ülésen már elhangzott, hogy az ÁMK működése törvénysértő 
meg kívánja az önkormányzat szüntetni. Mondjuk ki bátran, hogy megszüntetjük és 
visszatérünk a régi kerékvágásba. Az ÁMK igazgató úgy is nyugdíjba megy. Javasolni 
szeretném, hogy időben kezdjük meg az átalakulás előkészítését. 
 
Csókás Zsolt képviselő: Nem biztos, hogy az ÁMK-t meg kell szüntetni. El kell készíteni a 
jövő évi koncepciót. Ki kell vizsgálni mindent. Lehet, hogy osztályokat kell összevonni, meg 
kell szüntetni tanári állásokat. A koncepció elkészítésekor tisztán kell látni. 
 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el a polgármester felteszi szavazásra a két ülés közötti 
tevékenységről szóló beszámolót, melyet a képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal 
elfogadott, határozathozatal nélkül. 
 
2./ Az Önkormányzat és intézményei I-III.n.évi költségvetési beszámolója 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést. Mivel az előerjesztésben foglaltak tények, tudomásul vesszük. 
 
Bechtold Tamás polgármester: A bevételi oldalon szerepel 90 mFt (VELÖ 40 mFt, ingatlan 
értékesítés 50 mFt). Az ingatlan értékesítésből 5 mFt valósult meg. Az elutasító népszavazás 
miatt a VELÖ 40 mFt-ra nem számíthatunk. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: A pénzügyi beszámoló nincs olyan részletesen kibontva mint 
amit a MÁK kér. Úgy kell összeállítani a következő éves költségvetést, mindenki számára 
érthető és világos legyen mi mit jelent. 
 
Milvius Lóránt váli lakos (volt képviselő): A 2009. évi zárást kőkemény feltételek mellett 
fogadta el a testület. Ugyan ezek a bújtatott számok voltak benne. 
 
Bechtold Tamás polgármester: Az I-III.n. éves beszámoló szeptember 30-ig szól. A választás 
október 3-án volt. A testület nem kívánja a korábbi évek törvénytelenségeit folytatni. A cél, 
hogy a 2011. évi költségvetés úgy álljon össze, hogy tudjuk vállalni. A kifizetések sem voltak 
törvényesek, azok után utána fogunk járni. Nem az a cél, hogy spongyát borítsunk a múltra. 
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Elfogadjuk a beszámolót, de nem gondolom, hogy a törvénytelenséget is elfogadjuk. 
Fogadjuk el a beszámolót. 
 
Krúdy Péter képviselő: Milyen területen vannak bújtatott számok? 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Nagyobb mértékű kifizetésekre nem volt előirányzat, nem állt 
mögötte testületi döntés. A kifizetések nem szabályosan történtek. Ezek milliós tételek. A 
vizsgálat folyik. Az önkormányzatot jelentős kár érte. 
 
Csókás Zsolt képviselő: Pl. egyéb költségtérítés előirányzat 3,5 mFt, tény 5,5 mFt. 
A Pénzügyi Bizottság vizsgálatot folytatott a kifizetésekről 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: A 2009. és 2010. évi pénztárkönyvet ellenőriztük tételesen. A 
pénzügyi műveleteknél hiányzik a szabályszerűség. A szabályzatok hiányoznak, melyért a 
hivatalvezető felelős. 
 
Milvius Lóránt váli lakos, volt képviselő: Származik-e kára a jelenlegi vezetésnek, ha nem 
fogadja el az I-III.n. évi költségvetési beszámolót?  
 
Váradi Endréné jegyző helyett eljáró köztisztviselő: A féléves beszámolót sem fogadta el az 
előző testület. Az I-III.n.éves beszámolót határidőre teljesíteni kellett a MÁK felé. Az állami 
támogatás utalását veszély nem fenyegeti. 
 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra az I-III.n.évi 
költségvetési beszámoló elfogadását, melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 
tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    154/2010.(11.25.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a  
   az önkormányzat I-III.n.évi költségvetési beszámoló 
     elfogadásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   az önkormányzat I-III.n.évi költségvetési 
   beszámolóját megtárgyalta és elfogadta. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
3./ Az Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési terve 
 
A belső ellenőrzést a kistérség biztosítja számunkra. Ez az ellenőrzés önkontrollt ad 
számunkra.  
2011. évben három vizsgálatról lenne szó: 
- az ÁMK-nál a közalkalmazotti törvényből és az ágazati kormányrendeletből adódó 

besorolások, átsorolások helyesen történtek-e, a változások dokumentálása megfelelő-e, 
2008, 2009. 2010. évekre vonatkozóan 

- az ÁMK átszervezése kapcsán a pénzügyi bevételek és kiadások racionalizálódta-e 2010. 
évre vonatkoztatva, 
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- az Önkormányzatnál a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítés igazolás, 
érvényesítés és utalványozás szabályait a jogszabályi előírásokkal összhangban 
alakították-e ki, illetve az alkalmazott eljárásrendje megfelelő-e 2011. évre vonatoztatva 

 
Kárpáti Hajnalka képviselő: A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra a belső ellenőrzési 
tervet. 
 
Csókás Zsolt képviselő: Kérdezi, hogy az  önkormányzatnál az ellenőrzést nem lehet-e 
korábbra hozni, vagy megcserélni? 
 
Krúdy Péter képviselő: Az ÁMK-nál a besorolások ellenőrzését javasolom 2004. évtől 
folyamatosan ellenőrizzék, ugyanis 2004. évben volt az utolsó ellenőrzés e témában. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta a 2011. 
évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
            155/2010.(11.25.)Kth. számú 
        h a t á r o z a t a 
   a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megtárgyalta és a javasolt módosításokkal 
   elfogadta a 2011. évi belső ellenőrzési tervet. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: folyamatos 
 
4./ Magtár elővásárlási jogról nyilatkozat 
 
Bechtold Tamás polgármester: A magántulajdonba lévő Magtár eladásra kerül. Az 
Önkormányzat élhet elővásárlási jogával. A Kastély Kft. ügyvezetőjével folytatott 
megbeszélésen szóba került a Magtár épület hasznosítása és nem zárkózott el a 
megvásárlásától. Úgy lehetne megoldani, hogy az Önkormányzat él elővásárlási jogával és 
továbbadja a Kastély Kft-nek. Ma kaptunk egy levelet a Kastély Kft. ügyvezetőjétől melybe 
közli, hogy sajnos nem tud élni vásárlási jogával, nem tudja megvásárolni a Magtár épületét. 
Amennyiben az Önkormányzat december 3-ig nem nyilatkozik, hogy élni kíván elővásárlási 
jogával, úgy eladásra került a Magtár épülete. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Sajnálom az épületet, a falu történelmi öröksége. 
 
Csókás Zsolt képviselő: Eddig sem volt az önkormányzat tulajdonában a Magtár, hogy 
megvegyük az egy álom. 
 
Bechtolt Tamás polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, nem mondjuk azt, hogy nem 
kívánunk élni elővásárlási jogunkkal, hátha a megadott határidőig lesz valaki a faluban akit 
érdekel a Magtár épülete. Hosszú távon a falu érdekét szolgálná. Amennyiben december 2-ig 
nem jelentkezik senki akkor elveszítjük  elővásárlási jogunkat.  
 
5./ Zsirai Győző kártalanítási ügye 
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Bechtold Tamás polgármester: Zsirai Győző tulajdonában a Hosszú dűlőben lévő erdősávra 
favágási engedélyt adott ki a jegyző. Egyezséget szeretett volna kötni az önkormányzattal, de 
a vezetés elzárkózott. Ügyvédhez fordult. Beszélgetésünk során 200 eFt összeget említett 
kárösszegként. Végül 150 eFt-ot jelölt meg, amivel ki tudna egyezni, elállna peres 
szándékától. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Ki állapította meg a kárt, értékarányos-e? Az ügyvéd által írt 
levélben 200 eFt összeg szerepel. Ezt a favágási engedélyt a jegyző adta ki.. Az 
önkormányzatnak következmények nélkül meddig lehet kárt okozni? 
 
Bechtold Tamás polgármester: Elkerülhetetlennek látom a jegyzővel a pereskedést. Szerinte 
törvénytelenül állítottuk vissza a fizetését, Munkaügyi Bírósághoz fordul. A favágási üggyel 
kapcsolatban javasolja a képviselő-testületületnek, fizessük ki Zsirai Győző részére a 150 eFt-
ot és próbáljuk behajtani attól, aki törvénytelenül járt el. 
 
Krúdy Péter képviselő: Beszéltem a favágóval, kb. 15 m2 ágfát vitt el. Zsirai Győző 
keményen megkéri a fa árát, sokallom. Le kell ülni és megegyezni. Bizonyítani is kell a 
mennyiséget. 
 
Bechtold Tamás polgármester: A probléma az, hogy a határidőkkel annyira elszaladtunk, 
olyan levélváltások történtek, ami miatt elmérgesedett a viszony. 
 
Csókás Zsolt képviselő: Úgy gondolom ha Zsirai Győző bírósághoz fordul, sokkal többe fog 
kerülni. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: A bizottság konkrét álláspontot nem tudott kialakítani, javasolja 
hogy a polgármester 200 eFt erejéig egyezkedjen. 
A szóbeli egyezetésen 150 eFt kártérítést elfogadna Zsirai Győző, akkor úgy kell megegyezni 
és december 31-ig kifizetni az összeget. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal és l tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület  
    156/2010.(11.25.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   Zsirai Győző kártalanítási ügyével kapcsolatban 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   Zsirai Győző kártalanítási ügyével kapcsolatban 
                                   úgy határozott, hogy 150 eFt kártérítést fizet 
   károsult részére. 
   Az összeg 2010. december 31-ig kerül kifizetésre. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: 2010. december 31. 
 
6./ Baracska-Kajászó-Vál víziközmű beruházást lebonyolító és üzemeltető intézményi 
társulás 2010. I-III. n.évi gazdálkodása 
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Bechtold Tamás polgármester: A pénzügyi beszámoló tényeket tartalmaz, azon változtatni 
nem tudunk. Javasom a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
A képviselő-testület vita nélkül 7 igen szavazattal elfogadta a Baracska-Kajászó-Vál 
viziközmű beruházást lebonyolító és üzemeltető intézményi társulás 2010. I-III.n.évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
     157/2010.(11.25.)Kth. számú 
      h a t á r oz a t a 
    Baracska-Kajászó-Vál viziközmű beruházást 
    lebonyolító és üzemeltető intézményi társulás 
    2010. I-III.n.évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 
    elfogadásáról 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    Baracska-Kajászó-Vál viziközmű beruházást 
    lebonyolító és üzemeltető intézményi társulás 
    2010. I-III.névi gazdálkodásáról szóló beszámolót 
    47.339eFt, azaz Negyvenhétmillió-háromszáz- 
    harminckilencezer forint bevétellel és 47.339 eFt, 
    azaz Negyvenhétmillió-háromszázharminckilencezer 
    forint kiadással jóváhagyja. 
 
    Felelős: polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
7./ Bérüzemeltetett viziközművek 2011. évi beruházási javaslata 
 
Bechtold Tamás polgármester: A víztisztító műnél különböző beruházásokra van szükség, 
ezeknek az alátámasztására küldte a Fejérvíz Zrt a beruházási javaslatot. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy nézzük meg milyen 
lehetőségek vannak a Fejérvíz-től az ivóvízről történő leválásról. Vannak olyan települések, 
ahol önállóan látják el a települést ivóvízzel. Van-e erre lehetőség? 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a Fejérvíz Zrt által előterjesztett 
bérüzemeltetett viziközművek 2011. évi beruházási javaslatát, melyről az alábbi határozatot 
hozta: 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
     158/2010.(11.25.)Kth. számú 
      h a t á r o z a t a 
    bérüzemeltetett viziközművek 2011. évi 
    beruházási javaslat elfogadásáról 
 
    Vá Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    megtárgyalta és elfogadta a Fejérvíz Zrt által 
    előterjesztett bérüzemeltetett viziközművek 
    2011. évi beruházási javaslatát. 
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    Felelős: polgármester 
    Határidő: folyamatos 
 
8./ Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében gyepmesteri-
állatmentési feladat ellátásról szerződés elfogadás 
 
Bechtold Tamás polgármester: A gyepmesteri tevékenység ellátása a kistérség keretében 
belül, a 17 önkormányzat által kötött szerződéssel sokkal olcsóbb. Vállalkozó kedvezőbb 
feltétellel vállalja a gyepmesteri tevékenységet. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a gyepmesteri-állatmentési feladat ellátásra 
vonatozó szerződést, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
     159/2010.(11.25.)Kth. számú 
      h a t á r o z a t a 
    a gyepmesteri-állatmentési feladat ellátásról 
     
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    elfogadja a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
    Társulás keretén belül kötendő szerződést gyepmesteri- 
    állatmentési tevékenység ellátására Szalczinger 
    Ferenc vállalkozóval. 
     
    Felelős: polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
9./ Responsum és Vanin Kft üzleti ajánlata  
 
Bechtold Tamás polgármester: Ezen két cég az önkormányzatok válságmenedzselésével 
foglalkozik, nem csak pénzügyi szempontból. Pénzügyi, oktatási, jogi segítséget tud nyújtani. 
Az tény, hogy nem helyettesíti a jegyzőt, nem oldja meg helyettünk a feladatot, 
együttműködésre tett javaslatot. 12 hónapban jelölte meg feladatellátását, mely idő alatt 
átvilágítja az önkormányzat és intézményei működését , ezek optimalizálására nem csak 
pénzügyi, hanem szakmai tekintetben is javaslatot tesz havi 250 eFt+áfa összegért. 
Felvázol nekünk lehetőséget, hogy az elkövetkezendő négy évben miképpen álljunk a fejlődés 
útjára. Élhető települést vázol fel nekünk. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: A Pénzügyi Bizottság az ajánlatot 3 igen, 1 nem és 1 
tartózkodással fogadta el. 
 
Csókás Zsolt képviselő: A bizottsági ülésen én szavaztam nemmel, ugyanis a problémákat 
nekünk kell megoldani helyben. 300 eFt-ot iszonyú nagy összegnek tartok. Nem mondják 
meg a megoldást, rávezetnek arra a döntésre, amit nekünk kell meghozni. A Pénzügyi 
Bizottság sokkal nagyobb erőbedobással dolgozik, előbb-utóbb jön ötlet a megoldásra. 
Próbálkozzunk falun belül létrehozni egy polgármester kabinetet. Sokat tudna segíteni. Nem 
bízom abban, hogy egy vad idegen külsős cég olyat mond, amit mi nem tudunk megcsinálni. 
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Krúdy Péter képviselő: Teljes mértékben egyet értek Csókás képviselő társammal, ha arra 
gondolok mennyi kifizetetlen számla van. Már az is előrelépés, ha a szolgáltatónak azt tudjuk 
ígérni, hogy havi 300 eF-tot átutalunk részletként. A bizottságban szakemberek vannak, akik 
jó ötletekkel állnak elő. Ez a cég olyan javaslatot fog tenni, hogy kisebb tanulócsoportok 
kerüljenek összevonásra, az óvodánál csak nagycsoport legyen. Átlátva a költségvetést nem 
mindjárt cégeket bízzunk meg igen magas összegért, hanem próbáljuk megoldani mi.  
 
Bechtold Tamás polgármester: Az ajánlatnak nem csak pénzügyi vonatkozása van, hosszú 
távú fejlesztésre van javaslat. Nem kell félni attól, hogy külsős szakértőket alkalmazunk. Az 
előző négy évben bebizonyosodott, hogy magukat szakembernek gondoló emberek hoztak 
döntéseket és nem jókat. Elég nagy baj van ahhoz, hogy ne szégyeljünk szakértőt alkalmazni.  
 
Csókás Zsolt képviselő: Ha ez a cég ide jön, nincs szükség Pénzügyi Bizottságra. Nem 
vagyok hajlandó bólogatni. Eddig is megtalált a polgármester minden olyan forrást, ami az 
életben maradást megoldja. Miből teremtjük elő a 300 eFt-ot havonta? Nem tudjuk a jövő évi 
költségvetési számokat. 
 
Bechtold Tamás polgármester: Részben igaza van Csókás képviselő úrnak, ha rövid távon 
gondolkozunk.  Itt az elkövetkezendő négy év, szemléletváltásra van szükség. Azt ígértem 
hogy négy év múlva nyugodtan állunk a lakók elé, hogy mindent megtettünk.  Ne csak az 
maradjon meg, hogy 2011. évben rengeteg egyéni érdeket sértettünk, hogy az önkormányzat 
életben maradjon. 
 
Csókás Zsolt képviselő: Az ajánlat felsorol tíz-egynéhány referenciát, a többi háromezer 
önkormányzat hogyan tud életbe maradni külső segítség nélkül? Vál elég nagy, sokan tudnak 
segíteni. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: A koncepciót kell összeállítani. Nem hiszem, hogy csak azt 
mondják meg, hogy mi a kötelező feladata az önkormányzatnak. Az sem lehet, hogy csak 
nagycsoport működjön az óvodában. Azzal rengeteg sorsokat és családokat taposnánk meg. 
Az önkormányzatnál két szakember hiányzik. A költségvetés összeállítása nem a Pénzügyi 
Bizottság feladata. Sürgős jogi háttér kell.  
 
Csókás Zsolt képviselő: Nem a cég fogja megcsinálni a költségvetést, nem dolgoznak 
helyettünk. 
 
Krúdy Péter képviselő: Ez az ajánlat nem a költségvetés elkészítéséről szól. Átvilágítja a 
községet. A költségvetésbe nem ad tanácsot. Nézzük meg mit biztosít a költségvetés, akkor 
látjuk, hogy a 4 mFt-ot elő tudjuk-e teremteni a cégnek a következő négy évre. A költségvetés 
ismeretében térjünk vissza. 
 
Artai Balázs képviselő: Teljességgel megértem Csókás képviselő társam. De bízni kell abban, 
hogy ha saját korlátainkból is felszabadulunk, kapunk olyan ötleteket amiből el tudunk 
indulni. 
 
Ádám Zsuzsanna alpolgármester: Ne várható el a külsős bizottsági tagoktól, hogy idejük nagy 
részét önkormányzati munkára szánják. Kéri a váli emberek szakértelmét, aki idejét és 
energiáját Vál község javára kívánja fordítani, segítsen. 
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Kocsis Bálint képviselő: Elmondja, hogy segítségünk nincs, nincs jegyzőnk. A 4 mFt sok, de 
megtérülhet. Hat hónap múlva térjünk vissza, vagy van-e lehetőség felmondani a megbízást? 
Külsős ember mindig másként látja a dolgokat. 
 
Csókás Zsolt képviselő: Október 3-án új korszak kezdődött, új, komoly feladatok. Úgy látom 
megrettentünk a feladattól. Abba kapaszkodunk, hogy a külsős cég fog segíteni a költségvetés 
összeállításában. 
 
Krúdy Péter képviselő: Kérjünk csak a költségvetés elkészítéséhez segítséget. 
 
Bechtold Tamás polgármester: Olyan fikciókról beszélünk, amiről az ajánlat szól, vagy nem 
szól. Nem szégyen más szakértelmére támaszkodni. Van egy szerződés, azért követelhetünk 
és számon kérhetünk.  Kérhetünk civil segítséget, de azt nem lehet számon kérni.  
 
Csókás Zsolt képviselő: Nem látom a garanciát arra, hogy ha nem lép a falu a fejlődés útjára, 
akkor nem kell fizetni. Nem döntsünk! Konkrét kérdéseket tegyünk fel az ajánlattevőnek. 
 
Fábián Lászlóné ÁMK pénzügyi vezető: Felmerült a költségvetés, pénzhiány. A költségvetés 
összeállításához a jegyző és egy pénzügyi szakember szükséges. A pénzügyi szakember 
megoldottnak látszik, jegyző nincs. A költségvetésből kiderül, hogy lesz-e pénz. A váli 
emberektől kérjünk segítséget. A pénzhiányt meg kell oldani, a vészhelyzetet átvészeltük. 
Készíttessünk tanulmányt, aminek van egy fix ára. 
 
Krúdy Péter képviselő: Nézzük meg a költségvetés számait, abban sem tudnak segíteni. 
Legyen pénzügyes, jegyző, legyen költségvetés. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Hívjuk meg a következő testületi ülésre az ajánlattevőt. 
 
Bechtold Tamás polgármester: Mindenki készüljön konkrét kérdésekkel, elküldjük ajánlattevő 
részére és választ kaphatunk rá. 
Kényszer pályára vagyunk utalva, semmi mással nem szabad foglalkozni, csak azzal, hogy 
milyen módon fizetjük ki az adósság halmazt amit örököltünk. Nem egy élhető település lesz 
Vál. 
 
Csókás Zsolt képviselő: Két évig nem lesz fejlesztés, az biztos. 
 
Bechtold Tamás polgármester: Két év múlva nem lesz adósságunk, de koncepciónk sem. 
 
9./ A helyi népszavazás értelmében a VELÖ-ről döntés 
 
Bechtold Tamás polgármester: A 2010. május 9-i népszavazás érvényes és eredményes volt. 
Ez idáig nem foglalkozott a témával senki.  
 
Ádám Zsuzsanna alpolgármester: A rendezési terv módosításból ki kell venni a VELÖ-t. 
 
Csókás Zsolt képviselő: Megkérdezi, hogy a vállalkozó részéről nem lesz jogi következménye 
annak, hogy a település így döntött? 
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Ádám Zsuzsanna alpolgármester: Kérdés, hogy a népszavazás hogyan írja felül a 
megállapodást. Be kell vállalni egy kockázatot. A Földhivatal nem járul hozzá a belterületbe 
csatoláshoz. 
 
A polgármester felteszi szavazásra egyenként a népszavazáson feltett kérdéseket, melyről a 
képviselő-testület egyhangú szavazattal döntött. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
     160/2010.(11.25.)Kth. számú 
      h a t á r o z a t a 
    a helyi népszavazás döntésének megerősítéséről 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    a helyi népszavazás döntését megerősítve úgy 
    határozott, hogy Vál közigazgatási területén 
    nem kíván lakóparkot kialakítani három éven belül. 
 
    Felelős: polgármester 
    Határidő: - 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
     161/2010.(11.25.)Kth. számú 
      h a t á r o z a t a 
    a helyi népszavazás döntésének megerősítéséről 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    a helyi népszavazás döntését megerősítve úgy 
    határozott, nem járul hozzá ahhoz, hogy a 
    0137/2, 0137/3, 0140/3 hrsz-ú külterületi 
    ingatlanokat belterületbe vonják annak érdekében, 
    hogy 700 fő letelepedésére alkalmas lakóövezetet 
    hozzanak létre. 
 
    Felelős: polgármester 
    Határidő: - 
 
10./ Telek ügy 
 
Bechtold Tamás polgármester: Körmendi István kérelmében az ingatlana megközelítése 
érdekében szeretné megvásárolni a terület szélességébe az utat, amely az önkormányzat 
tulajdonában van. Az építéshatóság véleménye szerint eladható, de sajnos az 
ingatlankataszterben nem fogalomképes az út, így nem adható el. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi  határozatot hozta: 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
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     162/2010.(11.25.)Kth. számú 
      h a t á r o z a t a 
    Körmendi István ingatlanvásárlási ügyéről 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    megtárgyalta Körmendi István ingatlanvásárlási 
    ügyét. 
    Az önkormányzat tulajdonában lévő 2801/2 hrsz-ú 
    út nem forgalomképes, így nem értékesíthető. 
 
    Felelős: - 
    Határidő: - 
 
11./ Egyebek 
 
- ÁMK telefon és útiköltség térítés 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
foglalkozott a telefon költségekkel, és javasolja, hogy a költségek csökkentése érdekében egy 
mobil készüléket használjon az ÁMK. Továbbá a bizottság javaslata, hogy az intézmény 
vezetőinek pótléka a törvény által kötelező szintre legyen beállítva. 
 
Bechtold Tamás polgármester: Cél, hogy minimalizáljuk a telefon költséget. A megszorító 
intézkedések nem csak az ÁMK-t érintik. A vezetői pótlék személyi ügy,  zárt ülésen kell 
dönteni. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Nem konkrét személyről van szó, egyszerűen a pótlékok a 
törvény által meghatározott minimumra legyenek beállítva, erről döntsön a testület. Amit 
kötelességünk megadni, azt adja meg az önkormányzat. 
 
Krúdy Péter képviselő: A jövő évi költségvetésbe így kell beállítani, a kötelező minimum %-
os arányban. Megjegyzi, a vezetői pótlékért meg kell dolgozni. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Azt nézzük meg mi az, amit az önkormányzatnak ki kell 
gazdálkodni, törvénysértés ne legyen. Meg kell nézni milyen feltételrendszerrel működik az 
intézmény. 
 
Ujszászi Józsefné ÁMK vezetője: A pótlékok mind az iskolában, mind az óvodában a törvény 
által meghatározott szinten vannak. Az ÁMK vezetőjének pótléka a törvényi minimumtól 
eltérő, melyet felül lehet bírálni. 
 
Fábián Lászlóné ÁMK pénzügyi vezető: A pótlékok rendezése a következő költségvetési évet 
érinti.  
 
Csókás Zsolt képviselő: Mos jönnek a népszerűtlen intézkedések és döntések. Hatalmas 
felháborodást hoznak döntéseink, amit fel kell vállalni. Egyeztetni kell. 
 
Krúdy Péter képviselő: Amennyiben tudom, hogy érintett vagyok, akkor elmegyek a 
bizottsági ülésre. 
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Ádám Zsuzsanna alpolgármester: Ha ideje engedi minden képviselő jöjjön el a bizottsági 
ülésekre és akkor nincs gond, hogy ki miről tud, vagy nem tud. Azt próbáljuk feltérképezni az 
önkormányzatnál, hogy hol tudunk spórolni. Nem az ÁMK van terítéken, hanem a 
gazdálkodás. Próbálunk minden fillért megfogni. Csak a törvény által kötelezően adandó 
juttatásokat adjuk.  Az adóemelést szeretnénk elkerülni. Kitörési pontot keresünk amiből 
hasznost tudunk kovácsolni. Keressenek a falubeliek bátran ötleteikkel, tanácsaikkal. 
 
Krúdy Péter képviselő: Nincs még koncepció ami mellett le lehet ülni, így csak találgatunk. 
Csoport összevonás, létszám, stb. ez mind-mind a jövő évi gazdálkodás. 
 
Ádám Zsuzsanna alpolgármester:  Készítsük el a koncepciót és a rendező elv a szigorúság, a 
kötelezően kifizetendők és minden a minimuma. 
 
Bechtold Tamás polgármester: Vezetőként az intézményben 20 eFt-ot kaptok, mi átlagban 
naponta nyolc órát bent ülünk a hivatalban 100 eFt-ért. Elismerem, Önként vállaltuk, de nagy 
a felelősség. Emellett tettük le a voksunkat. Válság menedzselünk, arra törekszünk, hogy a 
falu emelkedésre forduljon. 
 
Krúdy Péter képviselő: A polgármesternek ez nem főállása, nekem igen. Amennyiben 20 eFt-
ért találni helyettest az iskolába igazgatónak, azonnal átadom a helyem, nem beszélve arról, 
hogy nincs helyettes sem. 
 
- Hagyományos osztályozásra visszatérés az iskolában 
 
Krúdy Péter képviselő: A hagyományos osztályozásra lehetőség nyílik az oktatási törvény 
módosítása kapcsán. Az iskolának a pedagógiai programot kell módosítani saját hatáskörben,  
amennyiben a fenntartó hozzájárul a hagyományos osztályozás bevezetéséhez. 
 
Ujszászi Józsefné ÁMK vezető: Amennyiben a képviselő-testület elfogadja a hagyományos 
osztályzásra történő visszatérést, abban az esetben nem kell szakértőt megbízni a pedagógiai 
program módosításához. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
     163/2010.(11.25.)Kth. számú 
      h a t á r o z a t a 
    iskola pedagógiai programjának módosításához 
      hozzájárulásról 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    hozzájárul az iskola pedagógiai programjának 
    módosításához a szöveges értékelés és osztályozás 
    minősítésével összefüggő fejezetek vonatkozásában. 
    A pedagógiai program fenti tárgyú módosítását 
    az iskola saját hatáskörben köteles végrehajtani. 
 
    Felelős: iskola igazgató 
    Határidő: 2010. december 31. 
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- Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételről döntés 
 
Krúdy Péter képviselő: Minden évben van jelentkező gyermek, aki részt kíván venni az Arany 
János Tehetséggondozó Programba. Az önkormányzatnak egy elvi állásfoglalása szükséges 
ahhoz, hogy a tanulók a programban részt vehessenek. Az idén két jelentkező van Dombai 
Dávid és Amota Barabara. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
     164/2010.(11.25.)Kth. számú 
      h a t á r o z a t a 
    Dombai Dávid Arany János Tehetséggondozó 
    Programban való részvételről 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    benyújtja pályázatát az Arany János Tehetség- 
    gondozó Programban való részvételre. 
    Támogatja, hogy Dombai Dávid nyolcadik 
    osztályos tanuló (anyja neve: Körtélyesi Terézia) 
     Vál település képviseletében részt vegyen az 
    Arany János tehetséggondozó Programban. 
    Az önkormányzat csak elviekben támogatja a 
    tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani neki. 
 
    Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal 
    együtt határidőre az Oktatási Minisztériumnak küldje 
    meg. 
 
    Határidő: 2010. december 23. 
    Felelős: polgármester 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
  
                                               Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
     165/2010.(11.25.)Kth. számú 
      h a t á r o z a t a 
    Amota Barbara Arany János Tehetséggondozó 
    Programban való részvételről 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    benyújtja pályázatát az Arany János Tehetség- 
    gondozó Programban való részvételre. 
    Támogatja, hogy Amota Barbara nyolcadik 
    osztályos tanuló (anyja neve: Walendorfean Erika) 
     Vál település képviseletében részt vegyen az 
    Arany János tehetséggondozó Programban. 
    Az önkormányzat csak elviekben támogatja a 
    tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani neki. 
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    Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal 
    együtt határidőre az Oktatási Minisztériumnak küldje 
    meg. 
 
    Határidő: 2010. december 23. 
    Felelős: polgármester 
 
- ÁMK Alapító Okirat módosítása 
 
Fábián Lászlóné ÁMK gazdasági vezető: A normatíva igénylés miatt kell módosítani az 
Alapító Okiratot az SMI gyermekek kapcsán. 
 
A képviselő-testület az ÁMK Alapító Okirat módosítását 7 igen szavazattal elfogadta, melyről 
az alábbi határozatot hozta: 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
     166/2010.(11.25.)Kth. számú 
      h a t á r o z a t a 
    az ÁMK Alapító Okiratának módosításáról 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    az Általános Művelődési Központ Alapító 
    Okirat 9/a „Az intézmény alaptevékenysége” 
    pontját a kiegészítéssel együtt elfogadta. 
 
    Felelős: polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
- Egyebek 
 
Bechtold Tamás polgármester: A közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról kell 
dönteni a képviselő-testületnek. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal döntött a közmeghallgatás 2010. december 10-én 17.oo 
órai időpontjáról, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
     167/2010.(11.25.)Kth. számú 
      h a t á r o z a t a 
         a közmeghallgatási időpontjáról 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    a közmeghallgatás időpontját 2010. december 
    10. napjában 17.oo órai időpontban határozta 
    meg. 
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    Felelős: polgármester 
    Határidő: 2010. december 10. 
 
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt 
és az ülést bezárja. 
 
 
 
   
   Bechtold Tamás    Váradi Endréné 
   polgármester    jegyző helyett eljáró köztisztviselő 
 
 
 
   Kárpáti Hajnalka    Csókás Zsolt 
   hitelesítő     hitelesítő 
   
 
 
 
    
 
 
 
 
 


