JEGYZŐKÖNYV
Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. január 13-i üléséről
Jelen vannak: l./ Bechtold Tamás
2./ Ádám Zsuzsanna
3./ Artai Balázs
4./ Csókás Zsolt
5./ Kárpáti Hajnalka
6./ Kocsis Bálint
7./ Krúdy Péter

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottként van jelen:
1./ Váradi Endréné

jegyző helyett eljáró köztisztviselő

NAPIREND ELŐTT
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 6+l fő
képviselői létszámból 7 fő jelen van.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Krúdy Péter és Artai Balázs képviselőkre, valamint a
jegyzőkönyvvezetőre, Simon Lászlónéra. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta,
határozathozatal nélkül.
Ezt követően a napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot, kiegészítve
- dr. Milvius Lóránt kérelme- Forgalomlassító, biztonságnövelő beruházás
- K&H Bank-tól hitelfelvétel
- Jegyző helyettesítés
A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag elfogadta, határozathozatal nélkül.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
l./ Jelentés a két ülés közötti tevékenységről
Bechtold Tamás polgármester: Kiegészítésként elmondja, hogy az ÁMK-tól levélben kért tájékoztatást
több témában.
Reppmann Károlyné január 1-től nyugdíjba vonult, lemondott 8 havi sétáló idejéről, melyet ez úton is
köszönök. Helyére kértem, hogy Tóth Sándorné kerüljön felvételre az iskolába takarítónőnek, de az
igazgató úr már előzőleg más személlyel egyeztetett és ő került felvételre. Ígéretet kaptam, hogy
március l-től alkalmazni tudják Tóth Sándornét. Nevezett a konyha megszüntetésekor törvénytelenül
lett elküldve.
Az ÁMK igazgató felhívta figyelmemet, hogy az állásokat hirdessük meg – megjegyzem az iskolába a
takarítónői állás sem lett meghirdetve-.
Az ÁMK-nál foglalkoztatott karbantartók feladatáról kértem tájékoztatást. A könyvtár bővítése,
működése szem előtt tartandó feladat. Az iskolában a fűtésre jobban oda kell figyelni.
Csókás Zsolt képviselő: Az állami földek visszaszerzésével kapcsolatban kérdezi – az előző ülésen
hozott a testület egy döntést, hogy a polgármester egyeztessen az ügyvéddel ez ügyben és egyezzenek
meg a 1,5 mFt elszámolásáról, ill. visszafizetéséről.
Bechtold Tamás polgármester: Ezért fordultam a Nemzeti Földalap Kezelőhöz. Ezzel tudnám igazolni,
hogy az ügyvéd által írt három oldal semmit sem ér. Ennek tudatában megyek az ügyvédhez.
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Kárpáti Hajnalka képviselő: Megkérdezi, hogy az idén hány fő közhasznú munkást alkalmazhatunk?
Az egészségház építésénél a munkásokat ki ellenőrzi?
Bechtold Tamás polgármester: A munkásokat az építésvezető ill. a műszaki ellenőr ellenőrzi, nekünk
nincs hatáskörünk az ellenőrzésre.
A közhasznú foglalkoztatással kapcsolatban két féle programot indított az állam. A RÁT-ban
részesülőknek egy éves alkalmazása lehetséges. A vízügy jelezte, hogy öt főt igénybe szeretne venni.
Április 20-ig lehet jelentkezni a programba. A kolleganővel úgy egyeztünk meg, hogy lekérjük a
Munkaügyi Központtól, hogy kik jöhetnek számításba. Akit lehet célszerű alkalmazni. Az állam
finanszírozza bérük nagy részét.
Artai Balázs képviselő: Megkérdezi – szakmunkára is igénybe lehet venni? Gondol itt a felszíni
csapadékvíz elvezetésre. Úrárok ásására gondol.
Bechtold Tamás polgármester: Ároktisztításra igénybe vehetők. Oda kell figyelni, ellenőrzés nélkül
nem megy.
Krúdy Péter képviselő: Az egészségház szerződés módosításról kérdez.
Ádám Zsuzsanna alpolgármester: Ahhoz, hogy ne kelljen a támogatói szerződést módosítani, március
31-ig kell befejezni az egészségházat. Mivel a támogatói szerződésben december 31. a befejezési
határidő, de három hónap türelmi idő szerepel, így március 31. a legvégső határidő. A kivitelező
szerződés módosítása történt meg március 18-i határidővel, akkor az átadás-átvételt meg kell kezdeni.
Március 31-ig az eszköz, bútor beszerzést is végre kell hajtani.
Krúdy Péter képviselő: A polgármester a karbantartók munkabeosztását kérte. Úgy tűnik a két hat órás
karbantartónak nincs annyi munkája mint nyáron. Ha semmi másra nem gondolunk, mint a teljes felső
tagozat meszelése, akkor ezzel a munkával az egész éves bérüket megspóroltuk. Ha megtervezzük,
meghatározzuk heti bontásban a munkájukat, biztosan mást hoz az élet, pl. hóeltakarítás, dugulás.
Általános terv van. Jönnek a tavaszi munkák, nehéz napi lebontásba tervezni.
A fűtés – az iskolában meleg van. Az iskola titkár levette a hőfokot a hétvégére, nagyon nehezen
tudtuk visszafűteni az épületet, ezzel nem spórolunk. Számla tartozás miatt nem tudjuk kihívni a
szakembert a kazánhoz. Energetikussal megnézettük a fűtésrendszert.
Az SZMSZ tagoknak itt szeretné megköszönni a cipős szekrények készítését.
Ujszászi Józsefné ÁMK igazgató: Kéri a polgármester urat, hogy hivatalosan kért adatokat hivatalos
levélben, pecséttel ellátva küldje, ne e-mailben. A polgármester úr bekérte a munkaköri leírásokat,
jelenléti íveket, dolgozók beosztását. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a törvény szerint
minden álláshelyet meg kell hirdetni, oktatási közlönyben, helyi újságban, helyi Tv-ben.
Elmondja, hogy megdöbbenve olvasta, hogy december 22-én az ÁMK-val kapcsolatosan milyen
döntéseket hozott a képviselő-testület, jó lett volna egyeztetni. Kitérő válaszokat adtam, kérem
megindokolni, hogy mire.
Bechtold Tamás polgármester: Igen nem lett meghirdetve a takarítói állás, csupán törvénytelen
állapotot szeretnénk orvosolni. A Közigazgatási Hivatal pert nyert ezzel kapcsolatban az
önkormányzat ellen, szeretnénk megszüntetni. Kitérő válasz adást a karbantartók munkatervvel
kapcsolatban éreztem.
Krúdy Péter képviselő: Amennyiben törvénytelen állapot az ÁMK létrehozása, vissza kell állítani az
eredeti állapotot. Vissza kell állítani a konyhát. A takarítói állás betöltésére rövid volt az idő, nem
hirdettük meg. Már előtte egyeztettem az új takarítónővel.
Nincs pénz – októbertől kapott az iskola 500 eFt-ot, amit számlákra költöttünk. A novemberi
útiköltség nincs kifizetve. 13 mFt a tartozás.
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Ádám Zsuzsanna alpolgármester: Nem ígérjük, hogy minden egyes tétel kifizetésre kerül, de jelezzék
igényüket az intézmények, hogy rangsorolni tudjuk. Spórolás mindenek előtt. A közművelődési
feladatellátás finanszírozását nem tudja vállalni a képviselő-testület, ezért lett megszüntetve a státusz.
A takarítói állás betöltésére nem adott utasítást a képviselő-testület, csak ajánlást, kérésünket
fogalmaztuk meg. Egyeztetés hiányában nem így történt.
Schmidt Ferenc SZMK elnök: Az SZMK szervezésében a vasgyűjtésből befolyt pénzből esetleg
radiátor vásárlásban tudunk segíteni az iskolának.
Szabó Éva váli lakos: Megjegyzi, nem a konyha megszüntetését nyilvánították törvénytelennek,
hanem a két alkalmazott elbocsátását.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Az iskola fűtés rendszerének irányítására tudomásom szerint lett
beiskolázva személy.
Schmidt Ferenc SZMK elnök: Állami támogatással, pályázat útján lehet beiskolázni esetleg személyt.
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a jelentés a két ülés közötti tevékenységgel kapcsolatban, a
polgármester felteszi szavazásra, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott,
határozathozatal nélkül.
2./ Az Önkormányzat 2010-2014. közötti ciklusprogram elfogadása
Ádám Zsuzsanna alpolgármester: Ismerteti a gazdasági program, ciklusterv főbb pilléreit, úgy mint
- az átvett állapot értékelése, kiindulási helyzet
- gazdálkodás
- település üzemeltetés
- településfejlesztés
- egészségügy
- oktatás-nevelés, kultúra
- kapcsolattartás
Artai Balázs képviselő: A védelmi feladatok közé célszerű lenne a Templom sor, Jókai u. földcsuszást
bevenni. Vállalkozói önkormányzat – nagyon tetszene.
Kárpáti Hajnalka képviselő: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, elfogadta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Kocsis Bálint képviselő: A külterületi övárok kiépítése fontos lenne. Fontos lenne a külterületi utak
karbantartása is. Ezekre az anyagi forrást meg lehetne teremteni.
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra az Önkormányzat
Képviselő-testületének 2010-2014. évi gazdasági program, ciklustervének elfogadását, melyet a
képviselő-testület 6 igen szavazattal és l tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat képviselő-testülete
1/2011.(01.13.)Kth. számú
határozata
az Önkormányzat 2010-2014. gazdasági program,
ciklusterv elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat
Képviselő-testületének 2010-2014. évi
gazdasági programját, ciklustervét.
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Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
3./ A képviselő-testület 2011. évi munkaterve
Ádám Zsuzsanna alpolgármester: Az Ötv. szerint a képviselő-testületnek évente 6 ülést kell tartania.
Az előterjesztés, a munkaterv iránymutató 2011. évre, tájékoztató jellegű.
Krúdy Péter képviselő: Célszerű lenne az oktatási intézmények beszámolóját júniusra tervezni.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület 2011. évi munkatervét, a
módosítással együtt, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
2/2011.(01.13.)Kth. számú
határozata
a képviselő-testület 2011. évi munkatervének
elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a 2011. évi munkatervet.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
4./ Testvérvárosi pályázat
Bechtold Tamás polgármester: Nagyon kedvező pályázati lehetőség nyílik a testvérvárosi kapcsolat
erősítésére ill. kialakítására. A két német testvérvárosi kapcsolat mellé a Lettországi kapcsolat
kialakítása van folyamatban. A Vajda Napok rendezvénysorozatát szeretnénk kibővíteni a
testvérvárosok meghívásával. A Vajda Napi rendezvényt nem kulturális, hanem tudományos résszel
bővítenénk ki. Jó a pályázat finanszírozása, nem kell elszámolni számlával, keretösszegre pályázunk.
Tizenegy napos rendezvényt tervezünk június első felében. A pályázaton kérhetünk 3 mFt-ot, mely
pályázat megírásnak a sikerdíja 350 eFt.
Kárpáti Hajnalka képviselő: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és támogatja a pályázat megírását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal támogatja a testvérvárosi pályázat megírását, megbízza az
Absolvo Consulting Kft-t, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
3/2011.(01.13.)Kth. számú
határozata
testvérvárosi pályázat benyújtásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
testvérvárosi pályázatot nyújt be, mely pályázat
elkészítésével megbízza az Absolvo Consulting Kft-t.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
5./ Építéshatóságról döntés
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Bechtold Tamás polgármester: Az építéshatóság éves költségvetése 7,5 mFt, melyből 2 mFt-ot fizet az
állam. A többi összeget a társult önkormányzatok fizetik lakosság arányosan. Vál tekintetében ez az
összeg 3 mFt. Jelen gazdasági helyzetben nagyon kevesen építkeznek, mint építésügy nincs értelme
fenntartani. Tárgyalásokat kezdeményeztünk Óbarok és Felcsút községekkel. Óbarok ki kíván szállni a
társulásból, Vál ugyan ezt a vélemény képviselte. Felcsút ragaszkodik az építéshatósághoz. A mai
napon érkezett egy fax Felcsút községből, melyben kérik, hogy az építéshatóság megszüntetése
tárgyában hozandó döntésünket halasszuk el. Vál nem tudja finanszírozni az építéshatóságot,
amennyiben Felcsút község átvállalja az építéshatóság teljes finanszírozását, abban az esetben nem
kívánjuk megszüntetni.
Kárpáti Hajnalka képviselő: A képviselő-testület már tárgyalta, hogy meg kívánjuk szüntetni az
építéshatóságot, amennyiben a jogszabályok lehetővé teszik. Azt kértük, hogy Bicske egy nap tartson
ügyfélfogadást Válban. Csak akkor tudjuk támogatni az építéshatóság fenntartását, amennyiben
Felcsút a teljes fenntartási összeget átvállalja.
Ádám Zsuzsanna alpolgármester: Az építéshatóság megszüntetése nem azért történik, hogy a
váliaknak Bicskére kelljen járni, hanem azért mert 3 mFt-ba kerül. Az építkezés is nagymértékben
lecsökkent. Ez a finanszírozás nem áll arányban amennyi igény van az építéshatóságra. Nem vagyunk
körzetközpont és így kisebb állami támogatást kapunk. A megszüntetést 90 nappal előre ki kell
mondani. Dönteni kell, mert a költségvetés tervezésekor így kell számolnunk.
Csókás Zsolt képviselő: Mi van akkor, ha Felcsút azt mondja, hogy felezzünk.
Bechtold Tamás polgármester: Nem tudunk felezni. Megszüntetjük.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Az építés nagy része Felcsúton történt. Bicskének nagyobb támogatást
ígér a feladat.
A képviselő-testület 7 igen az alábbi határozatot hozta az építéshatósággal kapcsolatban:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2011.(01.13.)Kth. számú
hatáozata
az építéshatóság működéséről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az építéshatósági feladatok ellátására létrehozott
társulás további működését abban az esetben
kívánja fenntartani, amennyiben Felcsút Község
Önkormányzata annak finanszírozását teljes
egészében átvállalja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6./ Belépési nyilatkozat a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe
Bechtold Tamás polgármester: A MÖSZ tagság költsége 10.-Ft/fő összeggel jár, Vál tekintetében
24.920.-Ft. A tagság hasznos, mivel nagyobb közösség, erősebb lobbit képes folytatni.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal döntött a MÖSZ tagságba történő belépésről, melyről az alábbi
határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület

5

5/2011.(01.13.)Kth. számú
határozata
a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe
történő belépésről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
belépési szándékát fejezi ki a Magyar
Önkormányzatok Szövetségébe.
Utasítja a polgármestert, hogy a belépési
nyilatkozatot küldje meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
7./ Egyebek
- dr. Milvius Lóránt kérelme
Kárpáti Hajnalka képviselő: A költségvetés összeállítása előtt érdemben nem tudunk dönteni. Az tény,
hogy a fizikoterápiát meg kell oldani.
Csókás Zsolt képviselő: A egészségház kapcsán ilyen eszköz beszerzésére nincs lehetőség?
Bechtold Tamás polgármester: A eszközök egy része meg van az egészségházhoz a kistérségtől. Így
tudtunk átcsoportosítani az eszköz beszerzési összegből az építésre.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Nem kötelezően biztosítandó ellátás a fizikoterápia, szakasszisztens is
kell hozzá. A fizikoterápiát fel kell újítani. A támogatáshoz kell szakasszisztens. A költségvetés előtt a
testület visszatér a kérelemre és figyelembe veszi.
-

Forgalom lassító pályázat benyújtása

Bechtold Tamás polgármester: Fontos, hogy a pályázaton elinduljunk. 350 váli lakos gyűlt össze
aláírás a kamion forgalom miatt. A nemzeti Közlekedési Hatósággal folynak tárgyalások, javaslatot
tesznek.
A forgalom lassítás kialakítását meg kell terveztetni, melyre két ajánlat érkezett, Zátrok Árpád ajánlata
320 eFt, A KÖZGÉP ajánlata a duplája.
A pályázatból a tervezési költség 60 %-át lehet fedezni, a kivitelezésre 90 %-os a támogatás.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal támogatja a forgalom lassításra vonatkozó pályázat benyújtását,
melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
6/2011.(01.13.)Kth. számú
határozata
forgalom lassításra vonatkozó pályázat
benyújtásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
forgalom lassításra vonatkozó pályázatot
nyújt be.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Ezt követően a tervező Zátrok Árpád megbízására tesz javaslatot a polgármester, 320.000.-Ft+ áfa
összegért . A képviselő-testület a tervezési ajánlatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
7/2010.(01.13.)Kth. számú
határozata
Zátrok Árpád megbízása forgalom lassító
pályázathoz tervezési megbízás
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Zátrok Árpádot bízza meg a tervezési feladatok
elvégzésével a forgalom lassító pályázathoz
320.000.-Ft+áfa összegért.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
-

Fejlesztési hitel felvétele a K&H Banktól

Bechtold Tamás polgármester: Kényszer pályán van az önkormányzat. Saját forrásból jó lett volna az
egészségház önrészt kifizetni, de sajnos nincs pénz.
Kárpáti Hajnalka képviselő: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság támogatja a 15
mFt hitel felvételét.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
8/2011.(01.13.)Kth. számú
határozata
15 mFt fejlesztési hitel felvétele a K&H Banktól
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
15 mFt fejlesztési hitelt vesz fel a K&H Banktól
- 10 év futamidőre , 2 év türelmi idővel az Egészségház beruházás saját erő biztosítására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
-

Polgárőrség kérelme

Bechtold Tamás polgármester: Az előző képviselő-testület minden évben megszavazott egy bizonyos
összeget a Polgárőrség támogatására, de kifizetésre nem került. A gépkocsi műszaki vizsgája lejárt,
nem tudják levizsgáztatni anyagiak miatt.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Nem vitatja senki a Polgárőrség fontosságát. Minden kérését nem tudjuk
teljesíteni. A bizottsági vélemény, hogy a gépkocsi műszaki vizsgáját fizesse ki az önkormányzat, és
havi 15 eFt benzin költséget számla ellenében. A műszaki vizsgára kérjenek árajánlatot.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta a Polgárőrség támogatására
vonatozóan:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
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9/2011.(01.13.)Kth. számú
határozata
a Polgárőrség támogatásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Polgárőrség gépkocsi benzin költségéhez
havi 15 eFt összeggel járul hozzá, számla ellenében.
A gépkocsi műszaki vizsgájára a Polgárőrség
kérjen ajánlatokat, mely ajánlatok alapján az
önkormányzat a vizsgáztatás díját fedezi.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
-

Jegyző helyettesítése

Bechtold Tamás polgármester: Felcsút önkormányzatánál új jegyző került kinevezésre. Jelezte, hogy
elvállalja Válon a helyettesítést míg nem tudunk új jegyzőt elvenni.
Artai Balázs képviselő: Mennyibe kerül?
Bechtold Tamás polgármester: Megegyezés kérdése. Fizetni kell, hogy idejárjon.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Minél hamarabb szükség lenne jegyzőre.
(Az ülésről távozott Artai Balázs, így a testület létszáma 6 fő.)
-

Egyebek

Schmidt Ferenc SZMK elnök: A külterületi ingatlanok után fizetett építményadóból lehetne esetleg
fedezni a Polgárőrség támogatását.
Ujszászi Józsefné ÁMK igazgató: A jubileumi jutalmak kifizetése mikor várható az intézményeknél?
Bechtold Tamás polgármester: Folyamatosan, ahogyan pénzügyi helyzetünk megengedi.
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt az ülést
bezárja és zárt ülést rendel el.

-k.m.f.-

Bechtold Tamás
polgármester

Krúdy Péter
hitelesítő

Váradi Endréné
jegyző helyett eljáró köztisztviselő

Artai Balázs
hitelesítő
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