JEGYZŐKÖNYV

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott
üléséről

Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás
2./ Ádám Zsuzsanna
3./ Artai Balázs
4./ Csókás Zsolt
5./ Kárpáti Hajnalka
6./ Krúdy Péter

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottként van jelen:
1./ Dr. Petrin László
2./ Ujszászi Józsefné
3./ Nagy István
4./ Kenyeressy Károly
5./ Körmendi Mónika
6./ Fébertné Ág Erzsébet
7./ Zelena Zsolt
8./ Kochné Köntös Etelka
9./ Schmidt Ferenc

helyettesítő jegyző
ÁMK vezető
VÖT elnök
Református lelkész
Óvoda közalk.tanács
Óvoda közalk.tanács
Iskola közalk.tanács
pénzügyi előadó
Óvoda SZMK

NAPIREND ELŐTT
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a
6+1 fő képviselői létszámból 6 fő jelen van.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre, Ádám Zsuzsanna alpolgármesterre és Csókás
Zsolt képviselőre, valamint a jegyzőkönyv vezetőre, Simon Lászlónéra. A képviselő-testület a
javaslatot egyhangúlag elfogadta, határozathozatal nélkül.
Ezt követően a napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot a polgármester a következő
kiegészítéssel: - Forgalomcsillapító pályázat benyújtása
- Dr. Czene István ügyvéd levele az állami földek önkormányzati
tulajdonba adásával kapcsolatban
- MartonVál Sakk Club kérelme
Csókás Zsolt képviselő: Kéri, hogy a MartonVál Sakk Club kérelme első napirendként
kerüljön tárgyalásra.
A képviselő-testület a módosításokkal együtt
tárgyalását, határozathozatal nélkül.

egyhangúlag elfogadta a napirendi pontok

Bechtold Tamás polgármester: Köszönti és nagy örömünkre szolgál Dr. Petrin László
helyettesítő jegyzőt, aki nagy segítséget nyújt az önkormányzati munkában.
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MartonVál Sakk Club támogatás kérelme
Csókás Zsolt képviselő: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta a kérelmet és javasolja a MartonVál Sakk Club támogatását két részletben,
félévente 25.000.-Ft összegben.
Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: A támogatásról együttműködési megállapodást köt az
egyesület és az Önkormányzat.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadja a bizottság javaslatát, miszerint a MartonVál
Sakk Clubot támogatja félévente 25-25 eFt-tal, összesen 50.000.-Ft-al. Az Önkormányzat
együttműködési megállapodást köt az egyesülettel. A képviselő-testület az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2011.(II.10.) Kth. számú
határozata
MartonVál Sakk Club támogatásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a MartonVál Sakk Clubot 50 eFt-tal támogatja,
mely összeget két részletben félévente utalja
az egyesület részére.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatásról
a MartonVál Sakk Club és az Önkormányzat
között létrejött megállapodást aláírja.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
l./ Jelentés a két ülés közötti tevékenységről
Írásos anyag a jegyzőkönyv melléklete.
Krúdy Péter képviselő: dr. Kiss Tamás György jegyző ellen a fegyelmi eljárás
megszüntetésre került. Ezzel egyidejűleg a témával megbízott ügyvéd megbízatása is
megszűnt?
Bechtold Tamás polgármester: Igen, az ügyvéd úr öt órát számolt el, melyre benyújtotta a
számlát. A fegyelmi eljáráson kívül segített adásvételi szerződés megkötésében, ill. jogi
segítséget is nyújtott.
Kárpáti Hajnalka képviselő: dr. Kiss Tamás György ellen indítandó kártérítési eljárás
jelentős részét képezi az összeállított fegyelmi anyag.
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Mivel több hozzászólás nem hangzott el a két ülés közötti jelentéssel kapcsolatban, a
polgármester felteszi szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott,
határozathozatal nélkül.
2./ Vál Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetés I. forduló
Bechtold Tamás polgármester: Elmondja, hogy ilyen részletesen kidolgozott költségvetési
tervezet évek óta nem került a képviselő-testület elé. A bevételek és kiadások főbb számait
ismerteti. Elmondja, hogy a magas pályázati forrás még a Szt. István tér és Kossuth u.
útfelújításból és az Egészségház építésből adódik. Nem került bele a kiadási összesítőbe az
elmaradt személyi jellegű juttatások kifizetése (volt polgármesternek járó juttatások, Vázsonyi
Istvánné részére elmaradt kifizetések), a támfalra kapott összeg, ami elköltésre került az előző
képviselő-testület által, ill. különböző beruházások összege. A bevételnél szerepel 30 mFt
hitel is. Mindenképpen le kell faragni a kiadási oldalról és a bevételt növelni kell.
Csókás Zsolt képviselő: Az előterjesztés szerint a kiadási oldal minden egyes sora a 2010.
évi elmaradt kifizetéseket és a 2011. évi kiadásokat tartalmazza. A bizottság javaslata, hogy a
költségvetést adjuk vissza kidolgozásra a hivatalnak.
Kárpáti Hajnalka képviselő: A kajászói iskola társulás elmaradt díját van-e értelme
szerepeltetni költségvetésben? A védőnői szolgálatnál a vízdíj nagyon magas, valószínű a
Vajda u. 31. szám alatti ingatlan teljes vízfogyasztását jelenti.
Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: Minden évben kiírásra kerül az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatását célzó pályázati rendszer, mely
alapján a központi költségvetésből a költségvetési hiányt pótolni lehet.
Csókás Zsolt képviselő: Jelentős tétel a Közösségi ház 2,5 mFt terembérlete. Javasolja, hogy
kezdjünk tárgyalásokat szolgáltatókkal, akik minden előírásnak megfelelnek.
Bechtold Tamás polgármester: Már folytattam tárgyalást más szolgáltatóval, aki ezt a
funkciót elláthatja. A közétkeztetésre közbeszerzési eljárást kell kiírni. Van egy árnyoldala is
a közösségi ház bezárásának, mi lesz a Nyugdíjas és az Ifjúsági klubbal?
Kárpáti Hajnalka képviselő: Mindenképpen tárgyalni kel, mindenkinek ki kell venni a észét
a megszorításokból. Meg kell nézni, hogy milyen haszna és milyen értéke van annak, amiért
fizetünk. A terem visszabérlést le kell fixálni.
Csókás Zsolt képviselő: Ha március 1-től nem fizetjük a bérleti díjat veszélybe kerül a
közétkeztetés.
Ádám Zsuzsanna alpolgármester: Sajnos
Önkormányzatnak a szolgáltatóval szemben.

több millió forint tartozása van az

Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: Javasolja, ne hozzon konkrét döntést a képviselőtestület, meg kell nézni milyen feltétellel lehet felmondani a szerződést.
Ádám Zsuzsanna alpolgármester: Nem a szerződést szeretnénk megszüntetni. A
terembérlet keret meghatározásáról kellene döntenünk. A teremhasználatot igénybe vevő, a
szervezet képviselője igazolja le a teremhasználatot.
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Artai Balázs képviselő: Az elhangzott javaslatok beépítésre kerülnek a költségvetésbe.
Ádám Zsuzsanna alpolgármester: Meg kell határozni, melyek azok a területek, ahol valami
módon csökkenteni tudjuk a kiadásokat.
Csókás Zsolt képviselő: Azért vannak az intézményvezetők.
Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: A bizottsági ülésen hozott javaslatok átdolgozásra
kerülnek. A Hivatal vizsgálja meg a bevételi források növelésének és a kiadások
csökkentésének további lehetőségeit. További konkrét egyeztetés segítséget adhat a
számításoknál. Az elhangzottak figyelembe vételével kerüljön átdolgozásra a költségvetés
tervezete.
Krúdy Péter képviselő: Az ÁMK-t érintő intézkedési tervet a jövő héten vitatja meg az
Alapellátási és Kulturális Bizottság. Írásban terjeszti a képviselő-testület elé javaslatát.
Bechtold Tamás polgármester: Van olyan terület amit március 1-től szeretnénk alkalmazni,
ezekben a kérdésekben döntsünk.
Csókás Zsolt képviselő: Az ÁMK önálló intézmény, szeptember 1-től lehet bevezetni a
változásokat.
Bechtold Tamás polgármester: Igen önálló intézmény, de a fenntartó az Önkormányzat.
A költségvetéssel kapcsolatban más kérdés, vélemény nem hangzott el, a polgármester felteszi
szavazásra az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet tervezetét, melyről a képviselőtestület 6 igennel az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2011.(II..10.) Kth. számú
határozata
az Önkormányzat 2011. évi költségvetési
rendelet tervezetéről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy az előerjesztés mellékletét
képező 2011. évi költségvetési rendelet tervezetet
továbbdolgozásra alkalmasnak tartja. Felkéri a
Hivatal szakapparátusát, hogy a vitában elhangzott
javaslatok figyelembe vételével a rendelet tervezetet
a II. forduló tárgyalására készítse elő. A képviselőtestület felkéri a Hivatalt, hogy vizsgálja meg a
bevételi források növelésének, valamint a kiadások
csökkentésének további lehetőségeit.
Felelős: Polgármester, jegyző, költségvetési ügyintéző
Határidő: a költségvetési rendelet tervezet II. fordulós
tárgyalása
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3./ Az ÁMK megszüntetésével kapcsolatos teendők
Krúdy Péter képviselő: Az előterjesztés szerinti forgatókönyv alapján az ÁMK
megszüntetésével kapcsolatos előkészítés, ill. felelősöknek és a határidőknek a megjelölését a
jövő héten az Alapellátási és Kulturális Bizottság elkészíti és a Képviselő-testület elé terjeszti.
Bechtold Tamás polgármester: Elmondja, hogy az intézkedési javaslatban foglaltakról
tájékozódott azok törvényi hátteréről. Hogy ne boruljon fel az Önkormányzat költségvetése
bizonyos megszorításokat végre kell hajtani. A korábbi években folytatottakat nem tudjuk
követni, nincs esélyünk.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Megkérdezi, hogy az ingyen tankönyvről a jogszabály hogyan
szól.
Krúdy Péter képviselő: A tankönyvre az állam 10 eFt támogatást nyújt, a tankönyv kb. 1517 eFt.
Ádám Zsuzsanna alpolgármester: Az állam által finanszírozott összeg nem elég a
munkafüzetekre, a tankönyveket pedig vissza lehet szedni.
Krúdy Péter képviselő: Folyamatosan pótolni kell a könyveket. A tankönyv terjesztők
megváltoztatják az anyagot, három évnél nem bír többet egy tankönyv.
Bechtold Tamás polgármester: Vissza kell szedni a tankönyveket. A Nevelési Tanácsadó
javaslatára szeretnénk bekérni az ellenőrzési lapjukat az SNI és BTM tanulóknak. Ezen felül
bekérjük az ÁMK-ban dolgozók átsorolását, személyi anyagát. A jegyző úrral át kívánjuk
nézni. Minden a törvényi előírásoknak megfelelően történik.
Krúdy Péter képviselő: Az Alapellátási és Kulturális Bizottság a jövő héten megtárgyalja az
előterjesztést. Ha most dönt a képviselő-testület az intézkedési tervvel kapcsolatban, úgy
érzem a bizottság munkájába beleavatkozik a testület, semmibe veszi a bizottság munkáját.
Az osztály létszám megállapítással kapcsolatban meg lehet hozni az elvi döntést. Az oktatási
törvény alapján kell dolgoznunk. A Kormány célja, hogy a kis iskolákban fenntartja az
oktatást. Az SNI gyerekek foglalkoztatását a Nevelési Tanácsadó javasolja. Csak kötelező
órák ellátása – az idei évtől jött be a nem szakrendszerű oktatás, ha nem kívánjuk a
továbbiakban fenntartani a Pedagógiai Programot kell módosítani. Ez nem az Önkormányzat
döntése, ez pedagógiai, szakmai döntés. A nem szakrendszerű oktatást el lehet hagyni. Az egy
fő hatórás karbantartó véleményem szerint nem tud hathatós munkát végezni. Azt kell szem
előtt tartani, hogy az elmúlt évben a két személy elvégezte a belső óvoda festését, az alsó
tagozat meszelését, a vizes blokkok karbantartása sem kis feladat (dugulás). Egy nyáron az
egész éves bérüket a két karbantartó megtakarítja ezekkel a munkákkal.
Csókás Zsolt képviselő: Az együttes bizottsági ülésen olyan döntés született, hogy elnapolja
a bizottság az anyag megtárgyalását. Vannak szakemberek az iskolában és a hivatalban is.
Olyan anyagot kell ide hozni, ami vitára alkalmas. Előtte egyeztetni kell.
Ádám Zsuzsanna alpolgármester: Jogkört nem vonunk el a bizottságtól. A bizottságnak
kellett volna hasonló előterjesztést idehozni a testület elé.
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Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: A kompetencia határok fontosak. A bizottság fontos
szerep. A bizottságnak javaslattételi joga van, dönteni a testület fog. Szakmai kérdések
fonódnak össze, gazdasági és létszám kérdéssel. Létszámcsökkentés, létszám határok
meghatározásra kerülnek. Az SNI és BTM tanulókra megvannak a jogszabályi feltételek. Azt
kell keresni, hogyan lehet megoldani a tervezett intézkedéseket, és nem azt keresni, hogy
miért nem lehet végrehajtani a tervezett intézkedéseket. Az Önkormányzat likviditás
megtartása érdekében, a jogszabályok betartásával lehet módosítani és megtakarítást elérni
egyes területeken szakmai, gazdasági szempontok figyelembe vételével.
Csókás Zsolt képviselő: Kéri, hogy vegye le a képviselő-testület a napirendről e témát, mivel
nem tárgyalta a bizottság.
Bechtold Tamás polgármester: Tárgyalja meg a bizottság, de olyan határidővel, hogy a
képviselő-testület március l. előtt dönteni tudjon.
Krúdy Péter képviselő: A személyi anyagot ki nem lehet adni, a jegyzőnek joga van
betekinteni az intézményen belül. A besorolásokat szintén hasonló módon lehet megnézni. Ez
az intézkedési javaslat csak megint az iskolára és az óvodára vonatkozik – megjegyzi.
Ádám Zsuzsanna alpolgármester: Az Önkormányzatnál kezdtük a megszorításokat. Az
építéshatóságon dolgozó munkatárs munkaszerződését nem hosszabbítottuk meg. Nem az
ÁMK-ra van kiélezve a spórolás.
Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: Először elvi döntés szükséges, hogy a további konkrét
operatív teendők meghatározásra kerülhessenek.
A képviselő-testület az ÁMK megszüntetésével kapcsolatos teendők meghatározásával
kapcsolatban 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2011.(II. 10.) Kth. számú
határozata
az ÁMK átszervezésével kapcsolatos teendőkről
Vál Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határoz, hogy elvi döntést hoz az
önkormányzati fenntartású többcélú, közös igazgatású nevelési- oktatási intézményének, az
ÁMK- nak átszervezéséről, amelynek során a közoktatási intézmény jogutóddal történő
megszüntetésére kerül sor. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv jogszabályban
meghatározott közfeladatait a jövőben a két jogutód költségvetési szerv: Vajda János
Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda fogja ellátni. Az átszervezés tervezett határideje
2011. július 1.
A Képviselő- testület megbízza a jegyzőt, hogy működjön közre a fenntartói irányítással
összefüggő döntések előkészítésében (Kotv. 91.§ (4) bek. g) pont).
Felelős: Polgármester, jegyző
Határidő: azonnal, az elvi döntésből adódó feladatok végrehajtása 2011. július 1.

Ujszászi Józsefné ÁMK vezető: Az óvodai létszám meghatározása, ha valóban a törvényi
előírások szerint történik, akkor nem tudom, hogy a konyhai teendőket ki látja el.
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Bechtold Tamás polgármester: A rendelkezésre bocsátott dajka munkaköri leírásában
szerepel a konyhai teendők ellátása, takarítás, és dajka teendők.
Ujszászi Józsefné ÁMK vezető: Az óvónőnek két óra fedett munkaideje van. A dajkának
nevelő szerepe is van.
Bechtold Tamás polgármester: A feladatellátással egyetértek, de azért fizetni kell.
Ragaszkodni kell a törvényi minimumhoz.
4./ 2011. évi víz- és csatornadíj megállapítása
Csókás Zsolt képviselő: A vízdíj eldöntött tény a Fejér Megyei Közgyűlés előtt.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Az önkormányzatoknak kellene összefogni és közös
álláspontot kialakítani.
Bechtold Tamás polgármester: Az önkormányzatok összefoghatnak, de a Fejér Megyei
Közgyűlés egymaga akkora többséggel vesz részt, mint az összes önkormányzatok.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Meg kell vizsgálni, ha saját vízművel látná el az
Önkormányzat a település vízellátását. Melyik az olcsóbb, gazdaságosabb.
Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: Az árak megállapításánál mindenképpen nyereséget
kell biztosítani a szolgáltatónak.
Schmidt Ferenc SZMK elnöke: Ige jó ötlet, vegyük vissza a vízművet. A jelenlegi
szolgáltatótól nem kapjuk meg a kellő minőséget.
Krúdy Péter képviselő: Óva inti a képviselő-testületet, hogy visszavegye a vízművet.
Amikor megépítette a beruházást, akkor nem kellett volna kiadni. Olyan költségek merülnek
fel most már az üzemeltetés során, amit jelen gazdasági helyzetben az Önkormányzat nem
tudna finanszírozni.
Csókás Zsolt képviselő: Meg kell nézni van e reális érelme egyáltalán foglalkozni a témával.
Bechtold Tamás polgármester: Kérünk árajánlatot más szolgáltatóktól.
A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és
a csatornamű használatért fizetendő díjról 4 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az
alábbi rendeletet alkotta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2011. (II. 10.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből
szolgáltatott ivóvízért és a csatornamű használatáért
fizetendő díjról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)
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5./ Martonvásári Művészeti Iskola Igazgató Tanácsába küldöttek választása
Bechtold Tamás polgármester: A Martonvásári Művészeti Iskola Igazgató Tanácsába
javaslom megválasztani Krúdy Péter képviselőt, aki az Alapellátási és Kulturális Bizottság
elnöke, és jómagam, aki a költségvetés végrehajtásáért vagyok felelős.
A képviselő-testület az előterjesztés szerinti határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta,
melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
18/2011.(II. 10.) számú
határozata
a Martonvásári Művészeti Iskola Igazgató Tanácsába
küldöttek választásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Martonvásári Művészeti Iskola Igazgató
Tanácsába
- Bechtold Tamás polgármestert
- Krúdy Péter képviselőt
választja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6./ Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi
Társulás 2011. évi koncepciója
Csókás Zsolt képviselő: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság nem
tárgyalta az előterjesztést.
Bechtold Tamás polgármester: Visszavonja az előterjesztést, majd a következő ülésen kerül
napirendre.
7./ Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi
Társulás 2011. évi költségvetése
Bechtold Tamás polgármester: Visszavonja az előterjesztést, majd a következő ülésen kerül
napirendre.
8./ Vál községi székhellyel működő I. fokú Építéshatóság finanszírozása
Bechtold Tamás polgármester: Vál Község Képviselő-testülete döntött, hogy nem tudja
tovább finanszírozni az építéshatóságot. Amennyiben Felcsút ragaszkodik hozzá, a teljes
fenntartási költség finanszírozását átvállalja, nem szüntetjük meg az építéshatóságot. Felcsút
egy hónap türelmi időt kért a döntés meghozataláig.
Csókás Zsolt képviselő: A bizottság tárgyalta az előterjesztést, elfogadjuk Felcsút község
Önkormányzat Képviselő-testületének kérelmét.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2011.(II.10.) számú
h a t á r o z a ta
a Vál községi székhellyel működő I. fokú
Építéshatóság finanszírozásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy az előterjesztés mellékletét
képező, az I. fokú Építéshatóság finanszírozásával
kapcsolatos, Felcsút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 7/2011.(I.31.) számú
határozatában foglaltakat tudomásul veszi és
2011. február hó 28-áig az építéshatóság megszüntetéséről döntést nem hoz.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
9./ Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása
Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: A törvényességi felhívással vitán felül egyet kell
érteni. Tény, hogy nem kerültek határidőben benyújtásra a jegyzőkönyvek.
(Ádám Zsuzsanna távozott az ülésről, így a testület létszáma 5 fő.)
Bechtold Tamás polgármester: Telefonon beszéltem a hivatal vezetőjével, megértéséről
biztosított. Ismeri a dolgok hátterét, de az nem lehet ok a törvénytelenségre. Ez egy
figyelemfelhívás. Azt szeretnék elérni, tartsuk be a határidőket.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta a törvényességi felhívással
kapcsolatban:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2011.(II.10.) számú
határozata
a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívására
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Fejér Megyei Kormányhivatal 02/123-1/2011.
számú törvényességi felhívásában foglaltakkal
egyetért.
A továbbiakban a határidők betartását figyelemmel
kíséri.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
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(Visszajött az ülésre Ádám Zsuzsanna, így a testület létszáma 6 fő.)
10./ Dr. Horváth Kun Katalin fogorvosnővel megállapodás a fogorvosi rendelő
átadásával kapcsolatban
Bechtold Tamás polgármester: 2011. március 31-ig az új egészségház elkészül. A körzeti
orvos itt fog rendelni. A fogorvosnő átköltözik a fogorvosi rendelővel a magántulajdonába,
ezáltal a Vajda J. u. 36. szám alatti ingatlan közüzemi számláinak az egyeztetése is a végéhez
érne.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta az előterjesztésben foglaltakat dr. Horváth
Kun Katalin fogorvosnővel kötendő megállapodásra vonatkozóan.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2011.(II.10.) számú
határozata
dr. Horváth Kun Katalin fogorvosnővel a
fogorvosi rendelő átadásával kapcsolatos
megállapodás megkötéséről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy dr. Horváth Kun Katalin
fogorvosnővel a fogorvosi rendelő átadásával
kapcsolatban az előterjesztés szerinti tartalommal
megállapodást köt.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
11./ Beszerzési szabályzat elfogadása
Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: A beszerzési szabályzat egy belső szabályzat, melyet
már az elmúlt évben az Önkormányzatoknak el kellett fogadni. Ezt a hiányt pótolja a
képviselő-testület, ha elfogadja a beszerzési szabályzatot.
Csókás Zsolt képviselő: A bizottság megtárgyalta és javasolja elfogadni a képviselőtestületnek a III. 2. módosításával.
Bechtold Tamás polgármester: Elmondja, hogy örömmel tölti el, hogy a törvényességet
biztosítani tudjuk a hivatalban Dr. Petrin László helyettesítő jegyzővel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a Beszerzési szabályzatot, melyről az alábbi
határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2011.(II..10.) számú
határozata
az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának
elfogadásáról
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy az előterjesztés mellékletét
képező Beszerzési Szabályzatot jóváhagyja és
felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
12./ A teljesítménykövetelmények alapját képező célokról
Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: A köztisztviselők egyéni éves
teljesítményértékelésének célja, hogy növekedjen az igazgatási teljesítménye, javuljon
munkája, szakmai színvonala. A munkáltatói jogkör gyakorlója évente mérlegelési
jogkörében eljárva írásban értékeli a köztisztviselő szakmai munkáját. Ismerteti s
teljesítményértékelés három szintjét.
Csókás Zsolt képviselő: Ennek a szabályzatnak a hiánya okozta az elmúlt években a
feszültséget a volt jegyző fizetésével kapcsolatban.
A képviselő-testület vita nélkül 6 igen szavazattal elfogadta a teljesítménykövetelmények
alapját képező célokról szóló előterjesztést, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2011.(II.10.) számú
határozata
a teljesítménykövetelmények alapját képező
célokról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a teljesítménykövetelmények alapját képező
célokról szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy Vál Község Polgármesteri
Hivatalának a 2011. évi teljesítménykövetelmények alapját képező céljai az alábbiak:
A Képviselő-testület munkatervében megfogalmazottak, valamint a Képviselőtestület és szervei határozatainak végrehajtása, az önkormányzati rendeletek
betartása, betartatása.
Kiemelt célok továbbá:
- a hivatali ügyintézés korszerűsítésével összefüggő igazgatási feladatok végrehajtása;
- a hivatali folyamatok minőségbiztosítási követelményeknek megfelelő ellátása;
- a 4 éves átfogó gazdasági program éves feladatainak végrehajtása;
- a elektronikus lakossági tájékoztatás és ügyintézés feltételeinek és módszereinek a bővítése;
- az egyes pályázatokon való sikeres részvétel, külön hangsúlyt helyezve az európai uniós
pályázatokra.
Mindez a szolgáltató jellegű közigazgatási továbbfejlesztésével, a gyors, pontos polgárbarát
ügyintézés megvalósításával, a humánum és szakmaiság középpontba állításával kell, hogy
megvalósuljon.
Felelős:

jegyző
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Közreműködik: valamennyi köztisztviselő
Határidő:
2011. december 31.
13. Településrendezési Terv módosítása
Bechtold Tamás polgármester: A Településrendezési Terv módosítása öt éve tart, de még
nem sikerült a végére érni. A befektető és a váli lakosok elégedetlenek, teljesen jogosan.
Határozzuk el magunkat amellett, hogy záros határidőn belül ez év végén egy új rendezési
terv kerül elfogadásra, hosszútávra.
Ádám Zsuzsanna alpolgármester: A rendezési terv készítőjétől a TTI-Eurovia Kft-től
kértünk árajánlatot a módosítás elkészítésére. Újra el kell indítani az összes szakhatóság felé a
véleményezési eljárást a kastély területén történt változások, a Burgondia vízügyi területén
lakótelek kialakítása, a szélerőmű-park területi módosítása miatt. Nem került még ki a tervből
az energiatudatos lakópark kijelölés a népszavazás döntése értelmében. A szakhatóságoktól
nem kapott támogatást a kastély területén tervezett változás, ill. a Burgondia vízügyi területén
lakótelek kialakítása.
Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: Óva inti a képviselő-testületet a szakhatóságok
állásfoglalását figyelmen kívül hagyni.
Csókás Zsolt képviselő: A telek ügyet be kell vonni a volt jegyző ellen indítandó kártérítési
eljárásba. Olyan területet adtunk el lakótelek kialakításra, amit nem lehetett volna ilyen célra
eladni.
Ádám Zsuzsanna alpolgármester: Javasolja, hogy a folytonosság érdekében a TTI-Eurovia
Kft-vel kellene folytatni a rendezési terv módosítást.
Artai Balázs képviselő: Már két képviselő-testülettel előtte kezdtük el a rendezési tervet,
mely akkor elfogadásra került. Jelenleg a módosítás szakaszában vagyunk. A TTI-Eurovia Kft
kezdte el az egész rendezése terv készítését, nagy előnyökkel indul, és szakmai tudással, amit
kár lenne másra bízni.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal úgy döntött, hogy a TTI-Eurovia Kft-t bízza meg a
Településrendezési Terv módosítással. Irreális magas árajánlat esetén további egyeztetést
folytat. A képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2011.(II.10.) számú
határozata
Településrendezési Terv módosításáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a TTI-Eurovia Kft-t megbízza a
Településrendezési Terv előterjesztés szerinti
módosításával a 2011. január 14-én kelt tájékoztató
anyag alapján.
Irreális magas árajánlat esetén további egyeztetést
folytat.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
14. Egyebek
-

Az országos közutak átkelési szakaszán a forgalom csillapítására, a
gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének
csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására pályázat
benyújtása

Bechtold Tamás polgármester: A településen forgalomcsillapító eszköz és büntető
lámparendszer kiépítésére nyújtunk be pályázatot. A tervezett fejlesztés összértéke
14.417.500.-Ft, a saját erő 1.442.500.-Ft.
A pályázat benyújtásához szükséges az előterjesztés szerinti határozat, a számszaki adatokkal.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2011.(II. 10.) számú
határozata
az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom
csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére,
a járművek sebességének csökkentésére alkalmas
beavatkozások társfinanszírozására pályázat
benyújtásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be az országos közutak átkelési
szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok
védelmének növelésére, a járművek sebességének
csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására
Válon a 8111 jelű Baracska-Alcsútdoboz ök. út 8+800 km –
11-600 km szelvények között forgalomcsillapító eszköz,
büntető lámparendszer telepítésére.
Tervezett fejlesztés összértéke: 14.417.500.-Ft
Biztosított saját erő: 1.442.500.-Ft
Igényel támogatás: 12.975.000.-Ft
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
-

Állami földek önkormányzati tulajdonba adása – dr. Czene István
ügyvéd levele

Bechtold Tamás polgármester: Ismerteti dr. Czene István ügyvéd levelét az állami földek
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatban elvégzett munkáról. Mint ismeretes az
ügyvéd úr részére kifizetésre került 1,2 mFt+áfa megbízási díj. Az ügymenet leállt, a
jogszabályok változtak. A földek nem kerültek önkormányzati tulajdonba. Az ügyvéd úr
levelében is elismeri, hogy az 1,2 mFt+áfa díj nem illeti meg, csak annak legfeljebb 35-40 %a.
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Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: A megbízási díj kifizetése a megbízás teljesítésével
történik, nem előre.
Csókás Zsolt képviselő: Hivatkozva az ide vonatkozó jogszabályra kérjük vissza az egész
díjat.
Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: Az egész díjat nem célszerű visszakérni, ugyanis a
már elvégzett munkát utólag ki kellene fizetni.
Ádám Zsuzsanna alpolgármester: Egyezzünk ki az ügyvéd úrral, hogy az 1,2 mFt+áfa
összeg egyharmad része illeti meg, a fennmaradó összeget utalja vissza a jegybanki alapkamat
felszámításával, mivel egy évig használta a pénzt.
Krúdy Péter képviselő: Olyan földeket lehet visszaigényelni, amin szociális alapon lehet
embereket foglalkoztatni. Itt a munkahely teremtés lehetősége, vállalkozó bevonásával.
Bechtold Tamás polgármester: A jogszabály úgy rendelkezik, olyan személy után
igényelhetünk földet – nem tulajdonba, csak vagyonkezelésbe -, aki az Önkormányzattól
rendszeres támogatásban részesül. Egy főre 1 ha föld vehető igénybe.
Ádám Zsuzsanna alpolgármester: Az Önkormányzatnak rendelkeznie kell rendelettel ehhez
a programhoz.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta dr.
Czene István ügyvéd részére kifizetett megbízási díj visszafizetésével kapcsolatban:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2011.(II.10.) számú
határozata
dr. Czene István ügyvéd részére kifizetett
megbízási díj visszafizetéséről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
dr. Czene István ügyvéd részére kifizetett
megbízási díj visszafizetéséről az alábbiak
szerint döntött:
dr. Czene István ügyvéd részére kifizetett
1,2 mFt+áfa megbízási díj 30 %-a az ügyvédet
illeti meg az elvégzett munkájával arányosan.
A fennmaradó összeget jelen határozat kézhezvételétől
számított 8 napon belül a jegybanki alapkamattal
növelten köteles visszafizetni az ügyvéd úr az
Önkormányzat számlájára.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.
-

Bejelentések
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Csókás Zsolt képviselő: Az ÁMK megszüntetése kapcsán merült fel, hogy az iskolának van
elnevezése, Vajda János Általános Iskola. Az óvodának is kellene nevet adni, esetleg a
lakosságtól is lehetne javaslatot kérni az elvezésre.
Krúdy Péter képviselő: A Szülői Munkaközösség elnöke propagálja a kezdeményezést.
Mivel több hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és
az ülést bezárja.
-k.m.f.-

Bechtold Tamás
polgármester

Dr. Petrin László
helyettesítő jegyző

Ádám Zsuzsanna
hitelesítő

Csókás Zsolt
hitelesítő
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