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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 14-i üléséről 
 
Jelen vannak: l./ Bechtold Tamás  polgármester 
  2./ Ádám Zsuzsanna  alpolgármester 
  3./ Artai Balázs  képviselő 
  4./ Kárpáti Hajnalka  képviselő 
  5./ Kocsis Bálint  képviselő 
  6./ Krúdy Péter  képviselő 
 
Meghívottként van jelen: 
  l./ Váradi Endréné  jegyző helyett eljáró köztisztviselő 
  2./ Oroszi Lászlóné  iskola közalk.tanács 
  3./ Ujszászi Józsefné  ÁMK vezető 
  4./ Schmidt Ferenc  SZMK elnök 
  5./ Kőszegi László  bizottsági külsős tag 
 
NAPIREND ELŐTT 
 
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 6+l fő 
képviselői létszámból 6 fő van jelen. 
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására, melyet a képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott, határozathozatal nélkül. 
Ezt követően a jegyzőkönyv hitelesítőkre Kocsis Bálint és Kárpáti Hajnalka képviselőkre, 
valamint a jegyzőkönyvvezetőre, Simon Lászlónéra tesz javaslatot, melyet a képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott, határozathozatal nélkül. 
 
Kochné Köntös Etelka külsős bizottsági tagság megszüntetése. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadja Kochné Köntös Etelka Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi külsős Bizottsági tagságának lemondását összeférhetetlenség 
miatt, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
     168/2010.(12.14.)Kth. számú 
      h a t á r o z a t a 
    Kochné Köntös Etelka külsős bizottsági tagság 
    megszüntetéséről 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    megszünteti Kochné Köntös Etelka Pénzügyi, 
    Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság külsős 
    tagsági viszonyát összeférhetetlenség miatt. 
 
    Felelős: polgármester 
    Határidő: azonnal 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
l./ Jelentés a két ülés közötti tevékenységről 
 
Krúdy Péter képviselő: Kérdez az új pénzügyesről és az építéshatósági munkatársról. 
 
Bechtold Tamás polgármester: Elmaradás van a pénzügy terén, melyet rendbe kell tenni. Már 
kézzel fogható haszna van a váltásnak, a kistérség még nem utalt gyermekjóléti támogatást, 
mely összegből kívánjuk az E.on számlák egy részét rendezni. 
Az építéshatóságon dolgozó munkatársnak azt vázoltam, hogy az építéshatóság törvényesen 
két nyolc órás álláshellyel beöltve működhet. Részleteiben még nem egyeztünk meg érintettel. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
megüresedett helyét be kívánja tölteni. 
 
Mivel több kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra teszi fel a két ülés közötti 
tevékenységről szóló beszámolót, melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta, 
határozathozatal nélkül. 
 
2./ Vál Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az 
előterjesztést részleteiben megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
A képviselő-testület a 2011.évi költségvetési koncepciót vita nélkül 5 igen szavazattal és 1 
tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
     169/2010.(12.14.)Kth. számú 
      h a t á r o z a t a 
    az önkormányzat 2011. évi koncepció elfogadásáról 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat 
    2011. évi költségvetési koncepcióját. 
 
    Felelős: - 
    Határidő: - 
 
3./ Közterület használatról rendelet alkotás 
 
Váradi Endréné jegyző helyett eljáró köztisztviselő: Mivel az árusoknak iparűzési adó fizetési 
kötelezettségük nem keletkezik, legalább közterület foglalási díjat fizessenek, de egyébként is 
szükséges e témában helyi rendelet megalkotása. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: A bizottság a rendelet mellékletét képező díjszabást javasolja 
elfogadásra a képviselő-testületnek. Javasolja, hogy az árusítás helyéül a Vajda János u. 10. 
szám előtt parkoló kerüljön kijelölésre. 
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Ádám Zsuzsanna alpolgármester: Megkérdezi, van-e nyilvántartás kik jönnek árulni. A 
végrehajtás hogyan történik. 
 
Bechtold Tamás polgármester: Az árképzés mi alapján történt? 
 
Váradi Endréné jegyző helyett eljáró köztisztviselő: Az előző rendeletben ezek a díjak 
szerepeltek, illetve más települések díjait hasonlítottuk össze. Az árusokról nyilvántartás 
nincs. A közterület foglalási díjat a hivatalsegéd szedi be. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a közterületek használatáról szóló rendelet 
tervezetet, melyről az alábbi rendeletet alkotta: 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
     8/2010.(12.24.)Ktrh. számú 
      r e n d e l e t e 
            A közterületek használatáról 
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
4./ Hulladékszállítási szolgáltatási díjemelésről döntés 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: A bizottság az előterjesztésben szereplő díjemelést javasolja 
elfogadni a képviselő-testületnek. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a hulladékszállítás 
kapcsolatban írjunk ki közbeszerzési eljárást. Bízunk abban, hogy olcsóbb szolgáltatót tudunk 
megbízni. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a települési szilárd hulladék összegyűjtéséért 
fizetendő lakossági díj megállapításáról szóló rendelet tervezetet, melyről az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
     9/2010.(12.14.)Ktr. számú 
      r e n d e l e t e 
  a települési szilárd hulladék összegyűjtéséért fizetendő lakossági 
     díj megállapításáról 
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékelte.) 
 
5./ Vértes Többcélú Kistérségi Társulás keretében szabálysértési és birtokvédelmi 
feladatellátásról döntés 
 
Bechtold Tamás polgármester: A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
keretein belül a 2011. évi kistérségi szabálysértési és birtokvédelmi feladat ellátás költsége 
Vál tekintetében 437.192.-Ft lenne, melyet lakosságszám arányában állapítottak meg.  
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Olyat lehet-e esetleg kérni, hogy addig kérni a feladatellátást, 
amíg nincs jegyzőnk? 
 
Bechtold Tamás polgármester: Nem. Ez éves időszakra szól és jelen pillanatban nem tudjuk 
ellátni a feladatot. 
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Ádám Zsuzsanna alpolgármester: Az előző években is a kistérség látta el a feladatot, de az 
előző vezetés úgy döntött, hogy nincs arányban az elvégzett munka és a kifizetett összeg. 
Ezért került jegyzői hatáskörbe. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
Társulás keretében ellátandó szabálysértési és birtokvédelmi feladatellátáshoz a csatlakozást 
2011. évre. A képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
     170/2010.(12.14.)Kth. számú 
      h a t á r o z a t a 
    a kistérségi szabálysértési és birtokvédelmi 
    feladatellátás részvételi szándékról 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    csatlakozik a Vértes Többcélú Kistérségi 
    Önkormányzati Társulás keretében ellátandó 
    szabálysértési és birtokvédelmi feladatellátáshoz 
    2011. évben. 
 
    Felelős: polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
6./ Vezetői pótlékról döntés 
 
Bechtold Tamás polgármester: A vezetői pótlékok mértékét nem sikerült megbeszélni a 
bizottsági ülésen. Nem kaptunk pontos választ, hogy  hány % vezetői pótlék jár.  
 
Ujszászi Józsefné ÁMK vezető: Úgy szól a törvény, vannak vezetők és magasabb vezetők. A 
vezetőnek a pótlék az illetmény alap 230-500 % között lehet. A vezető helyettes pótlékát 130 
%-tól lehet megállapítani. Magasabb vezetőnek min. 230 %, max. 500 %. 
 
Bechtold Tamás polgármester: Idéz a jogszabályból. Egyeztettünk, de vélemény különbség 
alakult ki. az ÁMK vezető 200 %, tagintézmény vezető 100 %, pénzügyi vezető 130 %. 
 
Fábián Lászlóné ÁMK pénzügyi vezető: A végrehajtási rendelet szerint magasabb vezetőnek 
minősül az intézmény vezető ill. helyettese és tagintézmény vezető. Az ÁMK vezetői pótlék 
230 %, az iskola igazgató vezetői pótléka 200 %, a pénzügyi vezető pótléka 130 %, vezető 
helyettes 100 %. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: A bizottság javasolja, hogy a pótlékok a törvény által előírt 
kötelező minimum szerint legyenek megállapítva. Megfogalmazta azt is, hogy felül kell 
vizsgálni az önkormányzati dolgozók juttatását takarékossági okok miatt. 
 
Krúdy Péter képviselő bejelenti érintettségét. 
 
A képviselő-testület 3 igen  és 2 nem szavazattal úgy döntött, hogy kizárja Krúdy Péter 
képviselőt a szavazásból, melyről az alábbi határozatot hozta: 
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    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
     171/2010.(12.14.)Kth. számú 
      h a t á r o z a t a 
    Krúdy Péter képviselő kizárása a szavazásból 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    úgy döntött, hogy Krúdy Péter képviselőt 
    kizárja a szavazásból érintettség bejelentés okán. 
 
    Felelős: - 
    Határidő: - 
 
Ezt követően a polgármester felteszi szavazásra az ÁMK-ban dolgozó vezetők vezetői 
pótlékának megállapítását, melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbiak szerint 
fogadott el: 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
     172/2010.(12.14.)Kth. számú 
      h a t á r o z a t a 
    az Általános Művelődési Központban dolgozó 
    vezetők vezetői pótlékának megállapításáról 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    az Általános Művelődési Központban dolgozó 
    vezetők vezetői pótlékát az alábbiak szerint 
    állapítja meg: 
    - ÁMK vezető    230 % 
    - Vezető helyettes, iskola igazgató 200 % 
    - Pénzügyi vezető   130 % 
    - Óvoda vezető helyettes  100 % 
 
    A vezetői pótlékok megállapítása azonnali 
    hatályú, tehát 2010. december 15. napjától 
    kell alkalmazni. 
 
    Felelős: polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
7./ Egyebek 
  
- Jegyzői feladatok ellátása 
 
Bechtold Tamás polgármester: dr. Kiss Tamás tartós akadályoztatása miatt a jegyzői feladatok 
ellátására Váradi Endrénét bízzuk meg. Több olyan feladat van, ahol regisztrálni kell aláírásra 
jogosult személyt. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
     173/2010.(12.14.)Kth. számú 
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      h a t á r o z a t a 
    Váradi Endréné megbízása a jegyzői hatáskörbe 
    tartozó valamennyi feladat ellátásával 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    dr. Kiss Tamás György Vál Község Önkormányzat 
    Polgármesteri Hivatalának kinevezett jegyzője 
    tartós akadályoztatása miatt a jegyzői feladatokat 
    nem tudja ellátni, így helyette 2010. december 14. 
    napjával határozatlan ideig Váradi Endrénét bízza  
    meg a jegyzői hatáskörbe tartozó valamennyi 
    feladat ellátásával. 
 
    Felelős: polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
- Könyvvizsgálati ajánlat útépítési pályázathoz 
 
Bechtold Tamás polgármester: Az útpályázat elszámolásához könyvvizsgálói jelentésre van 
szükség. Kértünk be ajánlatokat és Kollerné Váncsa Aranka ajánlata a legkedvezőbb, mivel 
120.000.-Ft+áfa összegért vállalja. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy őt bízzuk meg a 
könyvvizsgálattal. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal Kollerné Váncsa Arankát bízza meg az útpályázat 
könyvvizsgálatával 120.000.-Ft+áfa összegért. A képviselő-testület az alábbi határozatot 
hozta: 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
     174/2010.(12.14.)Kth. számú 
      h a t á r o z a t a 
    útpályázat könyvvizsgálatára Kollerné Váncsa 
    Aranka megbízása 
 
    Vál Község Önkormányzat  Képviselő-testülete 
    a Szt. István tér és Kossuth u. komplex fejlesztése 
    könyvvizsgálatára megbízza Kollerné Váncsa 
    Aranka könyvvizsgálót 120.000.-Ft+áfa összegért. 
 
    Felelős: polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
- Egészségház támogatási szerződés módosítás 
 
Ádám Zsuzsanna alpolgármester: Ha a kivitelező be is tudná fejezni az ünnep előtt az 
egészségházat, december 31-ig már nem tudjuk átadni. Ennek értelmében a támogatási 
szerződést kell módosítani. Minden képen ki fogunk csúszni az időből, mivel az átadásig az 
eszközbeszerzést is meg kell ejteni. A kivitelezővel december 5. napra kötöttünk szerződést. 
A szerződés befejezési határidejét tavaszra kellene kitolni. 
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Kárpáti Hajnalka képviselő: Amennyiben ha lehetne kötbért kiróni, kit illet meg. Milyen esély 
van a szerződés módosításra a VÁTI-nál. 
 
Ádám Zsuzsanna alpolgármester: Az egészségház borotva élen táncoló dolog. Ha mi ezt a 
beruházást megússzuk és megkapjuk a támogatást minden bírság nélkül, akkor jól járunk. 
Rengeteg szabálytalanság van. Amennyiben ragaszkodunk a kötbérhez, abban az esetben 
kivitelező benyújtja a pótmunka igényét ami a kiírásban nem szerepel. A szerződés 
módosításkor a kötbért ki kell venni. 
 
Kőszegi László bizottsági külsős tag: A pótmunkát jelezni kell. Ha írás nem volt róla, akkor 
kivitelező mehet a bírósághoz. 
 
Ádám Zsuzsanna alpolgármester: Az építési naplóban minden leírt a műszaki ellenőr, 
megtette észrevételét, de ő nem áll jogviszonyban a kivitelezővel. 
 
Bechtold Tamás polgármester: Az önkormányzatnak már az elején ki kellett volna zárni az 
ajánlattevőt, mert nem arra adott ajánlatot amire kértünk. Akkor járunk jól, ha a tavaszi 
átadást célozzuk meg. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal hozzájárul, hogy az egészségház befejezését 2011. 
tavaszára tolja ki az önkormányzat, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
     175/2010.(12.14.)Kth. számú 
      h a t á r o z a t a 
    az Egészségház befejezésének határidő 
    hosszabbításáról 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    úgy határozott, hogy az Egészségház befejezési 
    határidejét 2011. tavaszára tolja ki. 
 
    Felelős: polgármester 
    Határidő: folyamatos 
 
- Állami földterületek önkormányzati tulajdonba vétele 
 
Bechtold Tamás polgármester: Az előző képviselő-testület dr. Czene István ügyvéddel olyan 
megbízási szerződést kötött, hogy bizonyos állami tulajdonban lévő földeket Vál tulajdonába 
helyezzék át, ingyen és bérmentve. Aláírt szerződést van 2009. végén, az 1.5 mFt ügyvédi díj 
megfizetésre került. A szerződés alapján a sikerdíj, hektáronként 66.075.-Ft. A szerződéssel 
kapcsolatban az ügyvéd úrtól kértem tájékoztatást. Közben tájékozódtam Óbarok 
önkormányzatnál is ez ügyben, mivel ott a jegyző ugyanezen megoldást javasolta. Óbarok 
önkormányzata nem fizetett volna sikerdíjat, 600 eFt/ha áron tudná megszerezni a földet. 
Ezzel Óbarok nem kívánt élni. A szerződésben az önkormányzatot nem védi semmi, az 
ügyvéd a sikerdíjért jöhet. Óbarok község polgármestere javasolta, hogy próbáljunk minél 
kisebb fájdalommal kilépni. Tárgyaljunk az ügyvéddel, vonja le az egy éves költségeit és a 
többi pénzt utalja vissza az önkormányzat számlájára. 
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 - A Közép-Dunántúli Államigazgatási Hivatal  Törvényességi Osztálya szóbeli észrevétele 
alapján a következő rendeletek és határozatok módosítása 
 
- SZMSZ módosítása  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosítását, melyről az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
     10/2010.(12.14.)Ktr. számú 
      r e n d e l e t e 
                   a 6/2010.(X.14.)Ktr. számú  Szervezeti és Működési Szabályzat 
                                                                       módosításáról 
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
- Önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről szóló rendelet módosítása 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta az önkormányzat képviselők tiszteletdíjának 
mértékéről szóló rendelet módosítást, melyről az alábbi rendeletet alkotta: 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
     11/2010.(12.14.)Ktr. számú 
      r e n d e l e t e 
    a 7/2010.(10.14.)Ktr. számú az önkormányzati 
    képviselők tiszteletdíjának mértékéről szóló 
    rendelet módosításáról 
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
- Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a határozat módosítást, melyről az alábbi 
határozatot hozta: 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
     176/2010.(12.14.)Kth. számú 
      h a t á r o z a t a 
    a 126/2010.(10.14.) Kth. számú alpolgármester 
    tiszteletdíjának megállapításáról szóló határozat 
                               módosításáról 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    /1/ Ádám Zsuzsanna társadalmi megbízatású 
    alpolgármester tiszteletdíj folyósításának kezdő 
    időpontját 2010. október 15-re módosítja. 
    A képviselő-testület a tiszteletdíjat az alpolgármester 
    írásban benyújtott kérésére állapította meg a 
    (1994. évi LXIV. törvény 4.§. (3) bek.) kisebb 
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    összegben. 
    /2/ Az alpolgármester írásbeli kérésére a képviselő- 
    testület költségátalányt nem állapít meg. 
 
    Felelős: polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
- Egyebek 
 
Bechtold Tamás polgármester: dr. Petrik Péter ügyvéd javaslata, hogy januárig függesszük fel 
dr. Kiss Tamás jegyző fegyelmi eljárását, ezért pénteken, december 17.-re rendkívüli ülést 
hívok össze. 
 
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt 
és az ülést bezárja. 
 
  
      -k.m.f.- 
 
 
 
  Bechtold Tamás    Váradi Endréné 
  polgármester    jegyző helyett eljáró köztisztviselő 
 
 
   
  Kocsis Bálint     Kárpáti Hajnalka 
  hitelesítő     hitelesítő 
 
 
     
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


