JEGYZŐKÖNYV

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 24-én megtartott
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./ Dr. Petrin László
helyettesítő jegyző
2./ Oroszi Lászlóné
iskola közalk. tanács
3./ Kovácsné Darabos Erzsébet iskola
4./ Lovas Csaba
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.
5./ Ujszási Józsefné
ÁMK vezető
6./ Körmendi Mónika
óvoda közalk. tanács
7./ Nagy István
VÖT elnök
8./ Takács Tamás
9./ Staudt István
Fejérvíz Zrt.
10./ Nagy János
Fejérvíz Zrt.
11./ Kochné Köntös Etelka pénzügyi főelőadó
12./ Kőszegi László
külsős bizottsági tag
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 Artai Balázs és Kocsis Bálint képviselőkre,
valamint a jegyzőkönyvvezetőre Simon Lászlónéra, melyet a képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott, határozathozatal nélkül.
Ezt követően a napirendi pontok tárgyalási sorrendjére tesz javaslatot, mely szerint
l./ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról tájékoztató
2./ Fejérvíz Zrt. vízkezeléssel kapcsolatos előterjesztés
3./ ÁMK-nál történő intézkedések bevezetéséről döntés
A továbbiakban a napirendek a kiküldött meghívó szerint kerülnek tárgyalásra azzal a
kiegészítéssel, hogy egy új napirendi pont: Kölcsönszerződés tárgykörrel megvitatása kerül
felvételre.
A Képviselő-testület a napirendek tárgyalását egyhangúlag elfogadta határozathozatal nélkül.

1

NAPIENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1./ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról tájékoztató
Takács Tamás: Elmondja, hogy 2004. óta látják el a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást
kistérség keretein belül. 10.000 ellátottnak nyújtják a szolgáltatást. Az önkormányzatokkal
együttműködve alakították ki a rendszer.
Tájékoztató kisfilmet mutat be a rendszerről.
A rendszer folyamatos gondozónői ügyeletet és rádiótelefon készenlétet biztosít.
Normatív támogatás lehívásához 35 fő/év igénybevevőre van szükség.
Bechtold Tamás polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Továbbgondolásra ajánlja a
Képviselő-testületnek.
2./ Fejérvíz Zrt vízkezeléssel kapcsolatos előterjesztése
Staudt István Fejérvíz Zrt: Ismerteti a vízkezeléssel kapcsolatos javaslatot.
Polifoszfát adagoló és keverő rendszer kiépítése kb. 1 mFt, melyet az Önkormányzatnak kell
finanszírozni. A rendszer használatáért a lakosság fizeti meg a költséget 14.-Ft/m3 összeggel,
mely az elfogadott vízdíjon felüli összeg.
Csókás Zsolt képviselő: A díjemelés megtörtént. Tudomásom szerint a Fejérvíz Zrt. év
közben nem emelhet díjat. Miért nem hozta ide a vízdíj rendelet elfogadásakor e témát is?
Staudt István Fejérvíz Zrt.: 2011. március 1-től érvényes a díjemelés.
Bechtold Tamás polgármester: Elkerülhetetlen a díjemelés. Két részre kell bontani a
díjemelést. Meg kell nézni mi a haszna. Sokkal inkább védhető a falu felé, ha azt mondjuk,
hogy ez a berendezés üzemel, 14.-Ft-tal többet kell fizetni a vízért. Nem tartom feleslegesnek,
nem tartom soknak.
Staudt István Fejérvíz Zrt. A kivitelezéssel kapcsolatban időpontot szükséges egyeztetni, a
leolvasási időszakra essen a díjemelés bevezetése.
Bechtold Tamás polgármester: Megkérdezi, májustól a készülék más működne is?
Staudt István Fejérvíz Zrt.: Igen.
A szennyvízkezeléssel kapcsolatban elmondja, hogy az elmúlt évben a szennyvíz telepen
történt beruházás kapcsán 680 egység szabad kapacitás keletkezett. Ezáltal Válnak 260 új
szennyvíz bekötési lehetősége képződik.
Artai Balázs képviselő: Megkérdezi, a megadott számokban benne van-e a korábbi szabad
kapacitás, vagy erre ráépül?
Staudt István Fejérvíz Zrt.: Ez többlet kapacitás.
Kárpáti Hajnalka képviselő: A beruházás a Fejérvíz Zrt. tulajdona, a karbantartás kinek a
feladata?
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Staudt István Fejérvíz Zrt.: A vízmű rendszer a Fejérvíz Zrt. tulajdona, a szennyvíz
rendszer az Önkormányzat tulajdona. A karbantartás, a működtetés a Fejérvíz feladata.
Kárpáti Hajnalka képviselő: A polifoszfátot mióta használják emberi fogyasztásra?
Staudt István Fejérvíz Zrt. Minden engedéllyel rendelkezik, élelmiszeripari használatban
van.
3./ Az ÁMK-nál történő intézkedések bevezetéséről döntés
Krúdy Péter képviselő: Az Alapellátási és Kulturális Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. Az osztálylétszámot min. 15 főben határozzuk meg. Az SNI és BTM
gyermekek oktatásának meghatározását fogadtuk el. A nyugdíjba vonulók helyének
betöltéséről döntöttünk, ill. a tankönyv ellátás rendjéről, valamint a könyvtár heti 4 órában
történő ellátásról és egy fő karbantartó alkalmazásáról.
A takarékossági szempontokat a bizottság nem vitatta, takarékosan kell az intézményeket
működtetni.
Kárpáti Hajnalka képviselő: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság is
megtárgyalta az anyagot.
Az osztálylétszámokat min. 15 főben javasolja meghatározni. Az SNI gyerekek oktatását
kategóriák szerinti bontásban, a BTM gyerekeket 8 fős csoportokban javasolja oktatni a
bizottság március l-től.
Egy fő karbantartó foglalkoztatása, esetleg április l-től közhasznú munkások foglalkoztatása.
Az ingyen tankönyv – az Önkormányzat gazdasági helyzete miatt csak az ingyen tankönyvet
tudjuk támogatni, a munkafüzetet a szülő fizesse. A könyvtár ellátása június 30-ig szól, a
továbbiakban majd a mozgókönyvtárral oldódik meg a feladat. ellátása. A nyugdíjba vonulók
tekintetében, akik nem az öregségi nyugdíjjal mennek nyugdíjba, hanem a 40 éves
munkaviszony után, azoknak a felmentési idő nem jár.
Csókás Zsolt képviselő: A jogszabályban szó nem esik munkafüzetről, csak tankönyvről. A
központi költségvetés tankönyvtámogatásra vonatkozik.
Szabó Éva pedagógus, váli lakos: Munka tankönyv minek minősül?
Bechtold Tamás polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a mai napon kapott
az ÁMK igazgató tanácstól egy levelet, melyben leírja véleményét az intézkedési tervről.
A levelet ismerteti és az általa írt választ.
Krúdy Péter képviselő: Reagál a Polgármester úr válaszára. Elmondja, hogy az Igazgató
Tanács akkor tudja megtárgyalni az anyagot, ha azt megkapja. Cinikus válasznak tartja, hogy
a jubileumi jutalom akkor lesz kifizetve, ha spórolunk, ill. a menedzser szemléletű vezetés is
igen cinikus. Érdekes, hogy az elmúlt évben a képviselő asszony megkapta a jubileumi
jutalmat, ill. egy iskolai és egy óvodai dolgozó úgyszintén. A jubileumi jutalom kifizetésére
mindig várni kellett és az érintettek türelemmel vártak.
Bechtold Tamás polgármester: Nem azért vannak a megszorítások, mert nekünk az jól esik.
Krúdy Péter képviselő: Amit a költségvetésben az Önkormányzat elfogadott, az jár.
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Csókás Zsolt képviselő: Olyan javaslatokat várunk, hogyan lehet megoldani a nehéz anyagi
helyzetet. Fizessünk ki mindent, ami a törvény szerint jár. A felszámoló is ugyan ezeket a
döntéseket fogja meghozni. Tudjuk, hogy miért lettek kifizetve bizonyos számlák és jutalmak.
Kárpáti Hajnalka képviselő: A jubileumi jutalom mindenkinek jár, nem tesz különbséget a
jogszabály a köztisztviselő és a közalkalmazott között. A cafateria juttatásban viszont van
különbség, a köztisztviselőnek ez jár, a közalkalmazottnak viszont csak adható.
Bechtold Tamás polgármester: Ígértük, hogy decemberben ki lesz fizetve a jubileumi
jutalom minden személynek, de sajnos a járulékokra nagyon sokat levontak az állami
támogatásból, így csak a bérekre futotta.
Az ÁMK-nál bevezetésre kerülő intézkedésekről szóló döntést teszi fel szavazásra a
Polgármester, a bizottságok egyetértésével egyetemben, melyről a Képviselő-testület 6 igen és
1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2011. (II. 24.) számú
határozata
az ÁMK-nál bevezetésre kerülő intézkedésekről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁMK-nál a következő intézkedések
bevezetéséről döntött:
-

az osztálylétszám minimum 15 fő 2011. szeptember l-től,
l fő karbantartó /6 órás/ március l-től (lehetőség szerint közfoglalkoztatott)
nyugdíjba vonulók esetében csak a Képviselő-testülettel történt egyeztetés után lehet a
megüresedő státuszt betölteni,
ingyen tankönyv – kizárólag használt tankönyv lehet, továbbá a munkafüzetet a szülőnek
meg kell vásárolnia.

Felelős: polgármester, iskolaigazgató
Határidő: 2011. március l., szeptember 1.
4./ Vál Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének elfogadása
Bechtold Tamás polgármester: Ismerteti a költségvetés sarokszámait. Elmondja, hogy
ugyan annyi bevétellel számolunk, mint kiadással. A költségvetés tartalmaz 30 mFt működési
hitelt, 10,5 mFt partfal megerősítésére támogatást, ami elköltésre került, beterveztünk ingatlan
értékesítésre 19 mFt-ot. Sokkoló a költségvetés, kemény megszorításokat tartalmaz.
Bizakodásra adhat okot, hogy a lassan fél éve vezető új testület úgy irányítja a falut, hogy
nem mentünk csődbe. Az ÁMK kifizetetlen állománya 14 mFt, az Önkormányzatnak12,5
mFt.
Kárpáti Hajnalka képviselő: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
elfogadásra javasolja a 2011. évi költségvetést.
dr. Milvius Lóránt váli lakos: A 2010. évi költségvetés 570 mFt-ról szólt, a 2011.évi 503
mFt. miből adódik a különbség, miért lett kevesebb?
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Bechtold Tamás polgármester: A beruházások (Szt. István tér és Kossuth u. útfelújítás,
Egészségház) szerepeltek a tavalyi költségvetésben.
Ádám Zsuzsanna alpolgármester: Az előző évi költségvetésben szerepel a VELÖ 40 mFt,
túl volt tervezve. A beruházások teljes költséggel voltak tervezve.
Artai Balázs képviselő: Megköszöni a szakapparátus munkáját a költségvetés elkészítése
kapcsán.
Krúdy Péter képviselő: Sok munkát fektettek a költségvetés elkészítésébe, sok vitaóra van
mögötte. Azért nem fogadom el a költségvetést, mert minden intézménynél alul van tervezve.
A működést a III.n. évtől nehéz lesz biztosítani.
Mivel több hozzászólás nem volt a költségvetéssel kapcsolatban a polgármester felteszi
szavazásra a rendelet tervezetet, melyet a Képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal
elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
2/2011.(II. 24.) számú
rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
(A rendelet szövege és mellékletei a jegyzőkönyv melléklete.)
(A polgármester szünetet rendel el, a jegyző a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kihirdeti
a rendeletet.)
Krúdy Péter képviselő: A Martonvásári Művészeti Iskola Társulási Tanács ülésén kérésként
fogalmazódott meg, hogy hozzon döntést a Képviselő-testület az éves támogatási összegről.
Bechtold Tamás polgármester: 2011. évben a Művészeti Iskolának fizetendő társulási díj
3,2 mFt.
Kárpáti Hajnalka képviselő: A Társulási Tanács ülésén az elmaradt társulási díj kifizetés
üteméről volt-e szó, kérdezi.
Bechtold Tamás polgármester: Igen, az idei évben a felét tudjuk kifizetni.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a Művészeti Iskola 2011. évi 3.2 mFt
társulási díját, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2011.(II.24.) számú
határozata
a Martonvásári Művészeti Iskola társulási díj
elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Martonvásári Művészeti Iskola
2011. évi társulási díját, melynek összege 3.200.000.-Ft.
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Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
5./ Baracska-Kajászó-Vál víziközmű beruházást lebonyolító és üzemeltető intézményi
társulás 2011. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
Kárpáti Hajnalka képviselő: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az
előterjesztést megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
A Képviselő-testület vita nélkül 7 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést, melyről az
alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2011. (II. 24.) számú
határozata
a Baracska-Kajászó-Vál víziközmű beruházást
lebonyolító és üzemeltető intézményi társulás
2011. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Baracska-Kajászó-Vál víziközmű
beruházást lebonyolító és üzemeltető intézményi
társulás 2011. évi költségvetési koncepcióját.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

6./ Baracska-Kajászó-Vál víziközmű beruházást lebonyolító és üzemeltető intézményi
társulás 2011. évi költségvetésének elfogadása
Kárpáti Hajnalka képviselő: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az
előterjesztést megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, vita nélkül elfogadta az előterjesztést, melyről az
alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2011.(II. 24.) számú
határozata
a Baracska-Kaászó-Vál víziközmű beruházást
lebonyolító és üzemeltető intézményi társulás
2011. évi költségvetésének elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Baracska-Kajászó-Vál víziközmű beruházást
lebonyolító intézményi társulás 2011. évi költségvetését 17.000 eFt, azaz Tizenhétmillió forint
bevétellel és 17.000 eFt, azaz Tizenhétmillió forint
kiadással jóváhagyja.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

7./ Vértes Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül mozgókönyvtár szolgálathoz
csatlakozás
Bechtold Tamás polgármester: Nyilatkozhatunk, hogy belépünk a mozgókönyvtár
szolgálathoz, ugyanis szeptember l-től indulna. Egy fő foglalkoztatása 52 eFt/hó összegbe
kerülne, plussz a rezsi. A megrendelő a Vértes Többcélú Kistérségi Társulás. Szolgáltató a
könyvtár, nem az Önkormányzat.
Kárpáti Hajnalka képviselő: A jelenlegi könyvtár könyvtárnak nem nevezhető. El kell
dönteni, hogy hol legyen a könyvtár. A könyvtár kialakításhoz kapunk-e támogatást?
Bechtold Tamás polgármester: Az első évi l mFt-ot nem a könyvállomány javítására
szeretnénk szánni, hanem az infrastruktúra kialakításra. Most elvi döntésről van szó.
Ádám Zsuzsanna alpolgármester: Mikortól állna össze az egész, mikortól működne?
Bechtold Tamás polgármester: Szeptember 1-től.
Artai Balázs képviselő: Adjunk szándéknyilatkozatot a visszavonás lehetőségével.
Bechtold Tamás polgármester: Van, akinek van nyilvános könyvtára, az nem fog
csatlakozni.
Ádám Zsuzsanna alpolgármester: A könyvtár marad június 30-ig az iskolában,
szeptemberig el kell dönteni, hogy hol szeretnénk az új könyvtárat kialakítani, azt elő kell
készíteni.
Schmidth Ferenc váli lakos: Hova tűnt a sok könyv, Válnak nagy könyvtára volt.
Kovácsné Darabos Erzsébet könyvtáros: Elmondja, hogy 12 ezer kötet volt. A rengeteg
költöztetés során az ¼ része elázott. Jelenleg 4.500 kötet van.
Oroszi Lászlóné könyvtáros: A községi és iskolai könyvtár állomány összesen 4.500 ezer
kötet.
Csókás Zsolt képviselő: Mikor kell dönteni ez ügyben. A szerződés nem egyértelmű.
Bechtold Tamás polgármester: Mondhatjuk azt, hogy a szerződés minden pontjával nem
értünk egyet
Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: Biankó szerződésről döntene most a Képviselőtestület, konkrét adatok ismeretében kell majd a konkrét döntést meghozni.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal döntött a mozgókönyvtár szolgálathoz történő
csatlakozáshoz, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2011.(II. 24.) számú
határozata
Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
keretein belül mozgókönyvtár szolgálathoz csatlakozásról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
által szervezett kistérségi mozgókönyvtári szolgálattal
kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
l./ Vál település csatlakozik a mozgókönyvtári
szolgálathoz.
2./ Gondoskodik a könyvtári szolgáltató hely
fenntartásáról, nyitva tartásáról, könyvtáros
alkalmazásáról.
3./ Az előterjesztés mellékletét képező mozgókönyvtári feladat ellátási szerződés egyes
pontjaival nem ért egyet, annak módosítását szükségesnek
tartja
4./ Az 1997. évi CVL. törvény 54.§ (2) bekezdés
szerinti nyilvános könyvtárak jegyzékében
a település könyvtára nem szerepel.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
8./ Vál község közintézményeinek energetikai hatástanulmány elkészítésére ajánlat
Bechtold Tamás polgármester: Szükség van a tanulmány elkészítésére ahhoz, hogy
pályázati pénzből megvalósuljon az energetikai beruházás. A bizottsági ülésen több kérdés
merült fel, melyet továbbítottam az ajánlattevőnek, melyre válaszát megküldte. Ismerteti a
kérdéseket és válaszokat.
Ha elkészíttetjük a hatástanulmányt, akkor pontos számokat kapunk, a 15 % pályázati saját
forrást meg lehet találni. Ha nem készíttetjük el a hatástanulmányt, akkor elvetjük a pályázat
benyújtásának lehetőségét.
Csókás Zsolt képviselő: Hatástanulmány készítéséről van szó, nem pályázatról. Honnan lesz
a pályázati 15 %-os önrész?
Kárpáti Hajnalka képviselő: A hatástanulmány mennyi ideig használható fel? Milyen
határidővel van kiírva a pályázat, amihez fel lehet használni.
Bechtold Tamás polgármester: Van ilyen kiírt pályázat.
Csókás Zsolt képviselő: Meg kell fordítani a döntést. Először arról kell dönteni, hogy
kívánunk-e pályázatot benyújtani, utána kell megrendelni a hatástanulmányt.
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(Artai Balázs képviselő távozott az ülésről, így a testület létszáma 6 fő.)
Bechtold Tamás polgármester: Ha tovább lépünk ez ügyben több milliót meg tudunk
spórolni.
Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: Nincs az ajánlat mögött szerződés tervezet. Javasolja,
hogy kérjünk be az ajánlattevőtől az Országos Mérnöki Kamara által meghatározott óra és
napidíjra vonatkozó ajánlást.
Bechtold Tamás polgármester: Az elvekben is van probléma. Innentől kezdve abszolút
lényegtelen a hatástanulmány is.
Kárpáti Hajnalka képviselő. Az elvekkel nincs probléma, csak szeretnénk látni a részleteket
is.
Ádám Zsuzsanna alpolgármester: Jó lenne látni, hogy milyen pályázati lehetőségek vannak.
A felsorolt épületről tudjuk, hogy ezer sebből vérzik. Azokat az épületeket kell megvizsgálni,
amelyekkel hosszú távú elképzeléseink vannak.
Bechtold Tamás polgármester: Az előterjesztést visszavonja.
9./ Civil szervezetek részére NCA működési pályázat elkészítésére ajánlat
Ádám Zsuzsanna alpolgármester: A Völgy Vidék Közösség munkaszervezete felajánlotta
segítségét, hogy a civil szervezetek részére NCA működési pályázat elkészítésében
segítségünkre lesznek, pályázatonként 15 eFt összegért, melyet az Önkormányzat utalna át
részükre, a civil szervezeteket ezzel is támogatva. Nyolc olyan szervezetünk van, akik
hivatalosan be vannak jegyezve. Három visszajelzést kaptam, hogy élnének a lehetőséggel.
Kárpáti Hajnalka képviselő: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság négy
szervezet támogatását javasolja.
Csókás Zsolt képviselő: Ha négy szervezet támogatható, akkor vegyük bele a Polgárőrséget
is.
Krúdy Péter képviselő: A MartonVál Sakk Club kért-e?
Csókás Zsolt képviselő: Ő már kap más támogatást az Önkormányzattól. Felesleges sok
pályázatot beadni egy településnek.
Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: Volt olyan év, hogy a bent maradt összegre kétszer is
kiírták a pályázatot. Olyan kikötést tennék, amennyiben a pályázat író hibásan (formai hiba)
adta be a pályázatot és emiatt kerül elutasításra, akkor nem jár a pályázatírónak az összeg.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal úgy döntött, hogy négy civil szervezet pályázatírását
támogatja az NCA működési pályázaton való részvétellel, mely pályázatot a Völgy Vidék
Közösség munkaszervezete készít el pályázatonként 15 eFt összegért. A Képviselő-testület az
alábbi határozatot hozta:
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2011.(II. 24.) számú
határozata
Völgy Vidék Közösség megbízása a civil
szervezetek NCA működési pályázatának elkészítésére
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Völgy Vidék Közösséggel Megbízási Szerződést
köt négy civil szervezet NCA működési pályázatának
elkészítésére és elektronikus feltöltésére.
A megbízási díj mértéke pályázatonként 15.000.-Ft.
Felhatalmazza a Polgármestert a Megbízási
Szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
10./ Egészségház finanszírozására Kölcsönszerződés megkötése
Bechtold Tamás polgármester: Az Egészségház kivitelezésére nyert pályázati önrész
összege 6.7 mFt. Ezt kell biztosítani az Önkormányzatnak a kivitelező felé azért, hogy
megkapja a 60 mFt-ot a VÁTI-tól. Az áfát befizettük. Az önrészből már törlesztetünk de még
4.316.329.-Ft-ot kell kifizetnünk a V-DBK Kft-nek, akkor kapja meg a kivitelezésre járó
összeget. Hoztak egy megoldási javaslatot kölcsönszerződés megkötésére.
Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: A kölcsönszerződésben a hitelező nagyobb kockázatot
vállal, mint az Önkormányzat.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a kölcsönszerződésben foglaltakat, melyről
az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2011.(II. 24.) számú
határozata
a Regia Service Kft-vel kölcsönszerződés
megkötéséről a V-DBK Fővállalkozói Kft.
felé fennálló tartozás teljesítésére
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Regia Service Kft-vel kölcsönszerződést
köt a Váli Egészségház kivitelezője a V-DBK
Fővállalkozói Kft. részére lejárt esedékességű
tartozás kiegyenlítésére 4.316.329.-Ft összegre.
Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét
képező Kölcsönszerződés
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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11. Közösségi ház terembérlete
Kochné Köntös Etelka pénzügyi főelőadó: Szó volt a Közösségi ház visszabérléséről. Az
idei költségvetésben 400 eFt lett tervezve terembérletre, amely összeg már felhasználásra
került.
Bechtold Tamás polgármester: Éves szintes 2.4 mFt-ot fizettünk ki terembérletre a
Közösségi Ház üzemeltetőjének, a civil szervezetek által használt terembérletre,
rendezvényekre. Találjunk valami megoldást, de béreljük vissza a Közösségi házat.
Krúdy Péter képviselő: Hova megy ezek után a Nyugdíjas és az Ifjúsági Klub?
Ádám Zsuzsanna alpolgármester: Megüresedik – átköltözésre kerül – az orvosi rendelő és a
védőnői szolgálat, és az ő megüresedett helyükre költözhetnek. Lesz egy átmeneti időszak, de
addig esetleg szüneteltethetik is az összejöveteleket az érintettek.
Krúdy Péter képviselő: Az átmeneti időszakra az iskolában tudunk esetleg helyet biztosítani
a Nyugdíjas Klubnak.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta a Közösségi terembérletére
vonatkozóan.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2011.(II. 24.) számú
határozata
a Közösségi Ház terembérletére vonatkozóan
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. március l-től a Közösségi Ház használatáért
nem kíván terembérletet fizetni.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. március l., folyamatos
12. SNI és BTM gyermekek oktatása
Bechtold Tamás polgármester: Az ÁMK-nál március l-től bevezetendő intézkedések között
szerepel az SNI és BTM gyermekek oktatása. A javaslat a következő: BTM: 8 fős
csoportokban (5 csoport), SNI: kategóriák szerint (6 csoport) heti 2 óra.
Az igazgató úr kifogásolta, hogy március l-től (év közben) nem lehet megszüntetni
álláshelyeket, csak szeptember l-től vezessük be ezen intézkedéseket.
Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: Év közben is lehet munkaerőt elbocsátani és felvenni
is. Korábban is gyakorlat volt. A tilalom arról szól, hogy osztályokat nem lehet év közben
megbontani, ill. átszervezést végrehajtani. Közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére és
létrehozására nincs tilalom.
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Krúdy Péter képviselő: Március l-től elküldeni dolgozót képtelenség, mivel a dolgozóval
közölni kell a tényállást. Amennyiben így dönt a testület, természetesen végrehajtjuk, de nem
tudom a hátralévő hat hétre érdemes-e.
Bechtold Tamás polgármester: Jelenleg nincs a Képviselő-testület által elfogadott tantárgy
felosztás. A jogszabály szerint a fejlesztő pedagógus 24 órában látja el a feladatot. Az
iskolában 22 órában túlórában látja el a kollega a feladatot. Magántanuló 2+10 órát kap. 10
óra szakóra.
Krúdy Péter képviselő: A tantárgyfelosztásban megmutatkozik, hogy a tanuló milyen
oktatásban részesül. Az érintett gyermeket magántanulóként kell foglalkoztatni, de lehet
integráltan vagy csoportban is. A szakértői bizottság hatásköre eldönteni.
Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: Az előbb felvetett kérdés tisztán munkajogi kérdés.
Lehet úgy dönteni, hogy március l-től felmentjük az érintett közalkalmazottat, ettől az
időponttól kezdve kell kiszámolni a felmentési időt és a közalkalmazotti jogviszony
megszűnésének az időpontját.
A másik kérdés vonatkozásában a csoport átszervezésen azt érti a jogalkotó, hogy megbontani
vagy összevonni osztályt, vagy napközis csoportot a szorgalmi időben nem lehet. Ez a
klasszikus értelemben vett napközis csoportokra, osztályokra vonatkozik. Az SNI és BTM
fejlesztő foglalkoztatás nem klasszikus osztályokban történik. Hiszen év közben is kiderülhet
és szükségessé válhat az ilyen jellegű foglalkoztatás, vagy- erre is volt már példaszükségtelenné válik a további speciális foglalkoztatás.
Krúdy Péter képviselő: A Képviselő-testület a tanulócsoportok számát határozza meg. A
tantárgyfelosztást viszont a tantestület fogadja el, melyet rendelkezésre kell bocsátani a
fenntartónak.
Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: A tantárgyfelosztást is a Képviselő-testületnek kell
jóvá hagynia. Ugyanis a tantárgyfelosztásban szereplő ellátandó heti óraszámnak meg kell
egyeznie a Pedagógiai Programban foglalt összesített óraszámmal. A fenntartó dönthet a
tanév előtt, hogy a kötelező óraszámon felül plussz feladatként többlet órákat is vállal és
finanszíroz. Ezt a döntését csak a tantárgyfelosztás birtokában tudja meghozni. Nem a
szakmai részével foglalkozik a fenntartó, nem azt vizsgálja, hogy melyik pedagógus milyen
tárgyat és mennyi óraszámban tanítson, hanem csupán azt vizsgálja, hogy a
tantárgyfelosztásban szereplő heti összes ellátott óraszám megegezik e a már említett
Pedagógiai Programban szereplő óraszámmal.
Krúdy Péter képviselő: A Képviselő-testület nem kérte az óraszámokat.
Szabó Éva váli lakos: A magántanuló oktatásával kapcsolatban kérdezi, milyen ellátás jár a
10 órában, szakóra, vagy fejlesztő óra?
Krúdy Péter képviselő: Elmondja, hogy a törvénynek megfelelően oktatják a tanulókat.
Bechtold Tamás polgármester: Az intézményvezetőnek ez ügyben nagy felelőssége van.
Krúdy Péter képviselő: A Magyar Államkincstár ellenőrzést végzett, nem volt hiba.
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A Képviselő-testület 5 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta az SNI és BTM
tanulók oktatásával kapcsolatban:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2011.(II. 24.) számú
határ ozata
az SNI és BTM tanulók oktatásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy az ÁMK-ban
- a BTM tanulók március l-től 8 fős csoportokban
(5 csoport)
- az SNI tanulók a szakértői vélemények alapján
kategóriák szerinti besorolásban (6 csoport)
részesüljenek oktatási ellátásban.
Felelős: iskolaigazgató
Határidő: 2011. március l.
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt
és az ülést bezárja.

-k.m.f.Bechtold Tamás
polgármester

Dr. Petrin László
helyettesítő jegyző

Artai Balázs
hitelesítő

Kocsis Bálint
hitelesítő
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