JEGYZŐKÖNYV
Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. március 24-i ülésének
jegyzőkönyvéből
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 vannak jelen:
1./ Dr. Petrin László
2./ Dr. Bedő István Zoltán
3./ Dr. Labundy Norbert
4./ Szabó Erika
5./ Pallagh Jánosné

helyettesítő jegyző
jegyző állásra pályázó
jegyző állásra pályázó
jegyző állásra pályázó
Alcsútdoboz József Nádor Ált. Iskola igazgató

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 Csókás Zsolt és Krúdy Péter képviselőkre,
valamint a jegyzőkönyvvezetőre Simon Lászlónéra, melyet a képviselő-testület egyhangúlag,
határozathozatal nélkül elfogadott.
Ezt követen a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot, melyet a
képviselő-testület egyhangúlag elfogadott, határozathozatal nélkül.
1./ Jegyzői álláshelyre jelentkezők meghallgatása
Bechtold Tamás polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a jegyzői álláshelyre nyolc
pályázat érkezett. A pályázatok közül négy felelt meg a pályázati kiírásnak. Egy fő jelezte,
hogy sikeresen pályázatott egy másik településen, így nem jön a meghallgatásra.
A jegyző úr szakmai kérdéseket állított össze, melyet mindhárom pályázónak feltesz.
Dr. Bedő István Zoltán
Röviden bemutatkozik a Képviselő-testületnek.
Bechtold Tamás polgármester: A jegyző úr néhány szakmai kérdést állított össze, melyet
mindegyik pályázónak feltesz.
Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: Milyen előnyöket és hátrányokat vél felfedezni a
kistérségi társulásban történő részvételben?
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Dr. Bedő István Zoltán: A jelenlegi munkahelyemen nem volt pozitív a hozzáállás. Kevés
olyan kedvező dolog volt, ami a kistérségi társuláson belül megvalósult. Az összefogásnak
ereje kell, hogy legyen. Nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: Hogyan tudja a saját szavaival megfogalmazni,
gyakorlati példával érzékeltetni, a jegyző vezeti a Hivatalt, a polgármester irányításával.
Dr. Bedő István Zoltán: Az irányítás szervtől való ráhatás, vezetés pozitív. Utasítást a
jegyző adja, irányvonalat a polgármester. Itt kell megtalálni az összhangot a polgármester és a
jegyző között. Megfelelő együttműködés kell.
Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: Az iparűzési adóerőképesség mutatója milyen hatással
lehet (pozitív vagy negatív) az önkormányzat költségvetésére. Indokolja, hogy miért.
Dr. Bedő István Zoltán: Az iparűzési adó csökkentése felé mennek el a gondolatok.
Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: Milyen forrás lehetőségeket ismer a forráshiányos
önkormányzatok számára.
Dr. Bedő István Zoltán: ÖNHIKI, egyéb ÖNHIKI.
Dr,. Petrin László helyettesítő jegyző: Mi motiválta, hogy Válra adja be pályázatát?
Dr. Bedő István Zoltán: Jegyzői munkakörben van tapasztalatom és gyakorlatom.
Artai Balázs képviselő: Van-e családja?
Dr. Bedő István Zoltán: Igen, feleségem és négy éves gyermekem.
Artai Balázs képviselő: Mit sportol?
Dr. Bedő István Zoltán: Kinai gyógytorna.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Ha elnyerné az állást, a napi munkába járást hogyan oldaná
meg?
Bechtold Tamás polgármester: Mikortól tudna munkába állni?
Dr. Bedő István Zoltán: Április l-től tudnék munkába állni. Indokolás nélkül mentettek fel
állásomból. Új a polgármester, új a képviselő-testület. A távolság miatt napi bejárással oldalán
meg a munkába járást.
Csókás Zsolt képviselő: A váli hivatalban húsz éve dolgozó hölgyek vannak. Halk szavú,
határozatlannak tűnik, hogyan tudna vezetni egy ilyen hivatalt?
Dr. Bedő István Zoltán: Ha kell fel tudom emelni a hangom, el tudnám vezetni a hivatalt.
Dr. Labundy Norbert
Röviden bemutatkozik a Képviselő-testületnek.
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Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: Milyen előnyöket és hátrányokat vél felfedezni a
kistérségi társulásban történő részvételben?
Dr. Labundy Norbert: A társulás, mint forma mindenképen előnyös. Előnyei mellett
hátrányai is vannak. Kényszerből vagy kötelező alapon kényszerítik rá az önkormányzatokat.
Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: Hogyan tudja a saját szavaival megfogalmazni,
gyakorlati példával érzékeltetni, a jegyző vezeti a Hivatalt, a polgármester irányításával.
Dr. Labundy Norbert: A szerepfelfogás fontos. A jogi, törvényi tanácsadó a jegyző a
polgármesternek és a Képviselő-testületnek. Politikai ill. fejlesztési döntéseket a testület, a
polgármester szervezi meg, a jegyzőnek az a dolga, hogy végrehajtsa. Házi jogásza a
testületnek és a polgármesternek.
Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: Az iparűzési adóerőképesség mutatója milyen hatással
lehet (pozitív vagy negatív) az önkormányzat költségvetésére. Indokolja, hogy miért.
Dr. Labundy Norbert: Természetesen az iparűzési adó fele részben határozza meg a
költségvetését az önkormányzatnak.
Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: Milyen forrás lehetőségeket ismer a forráshiányos
önkormányzatok számára.
Dr. Labundy Norbert: ÖNHIKI, a Kormány által emlegetett 31 milliárdos keret.
Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: Mi motiválta, hogy Válra adja be pályázatát?
Dr. Labundy Norbert: Kétszer voltam jegyző Etyeken. Sok emberi, baráti kapcsolatot
alakítottam ki Fejér megyében. Vannak kötődéseim, ami miatt többet tudnék nyújtani a falu
érdekében.
Bechtold Tamás polgármester: Az önéletrajzában 40 éves korától írja le, hogy hol
dolgozott. Előtte hol dolgozott?
Dr. Labundy Norbert: Pénzügyi jogász voltam különböző kereskedelmi bankoknál.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Mik a jól működő Polgármesteri Hivatal ismérvei?
Dr. Labundy Norbert: Lakossági, ügyfél elégedettségi mutató. A hivatal, mint szolgáltató a
képviselő-testület, a bizottságok és a polgármester felé. A hivatal ügymenete, az a mutató, ami
minősíti a hivatalt.
Bechtold Tamás polgármester: Szentendrén lakik. Hogyan képzeli a bejárást, igényt tart-e
szolgálati lakásra?
Dr. Labundy Norbert: Ha van szolgálati lakás, igen igénybe venném, ha nincs, meg tudom
oldani. Hét közben Válon szeretnék lakni.
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Csókás Zsolt képviselő: Érdeklődött Vállal kapcsolatban? Arról is hallott bizonyára, hogy
jegyzői téren nem igazán voltunk kimagasló helyen. Hallottunk Etyekről. Érez-e felelősséget
Etyeken kialakult helyzettel? Mi az oka, hogy kétszer volt ott jegyző?
Dr. Labundy Norbert: Igen, 2005-2006-ban voltam jegyző Etyeken és 2010-ben hívott
vissza az akkori testület. Az önkormányzati választáson a törvényesség lett volna a feladatom.
Felkészültnek gondolom magam. Megpróbáltam a tisztességes választások körülményét
biztosítani.
Artai Balázs képviselő: Van-e családja?
Dr. Labundy Norbert: Igen, nős vagyok, három gyermekem van.
Artai Balázs képviselő: Volt-e rálátása, kapcsolata a környező településekre?
Dr. Labundy Norbert: A jegyző kollegákkal jó kapcsolatban voltam. Megnéztem Vál
honlapját. Nagy kihívás, de nem megoldhatatlanok.
Ádám Zsuzsanna alpolgármester: EU forrásokat illetően szeretne szakértői kör létrehozni.
Forráshiányos önkormányzatoknak milyen lehetőségei vannak?
Dr. Labundy Norbert: A hivatali apparátussal meg kell ismertetni a szakértői kört. Házon
belül értettem a felvetést.
Szabó Erika
Röviden bemutatkozik a képviselő-testületnek.
Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: Milyen előnyöket és hátrányokat vél felfedezni a
kistérségi társulásban történő részvételben?
Szabó Erika: Minden képen előnyei vannak, de arányosan a középutat meg kell nézni.
Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: Hogyan tudja a saját szavaival megfogalmazni,
gyakorlati példával érzékeltetni, a jegyző vezeti a Hivatalt, a polgármester irányításával.
Szabó Erika: A nevében is benne van Polgármesteri hivatal, nem jegyzői hivatal. A
munkáltatói jogkör gyakorlója a jegyző. Fontos, hogy az emberek bizalmát visszaszerezze a
hivatal, amit elveszített. Az által lehet visszaszerezni, ha becsülettel betartjuk a határidőt.
Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: Hogyan tudja a saját szavaival megfogalmazni,
gyakorlati példával érzékeltetni, a jegyző vezeti a Hivatalt, a polgármester irányításával.
Szabó Erika: Minél több vállalkozónak kell letelepedni Válon. Vannak vállalkozók akik bár
Válban laknak, az iparűzési adót nem ide fizetik.
Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: Az iparűzési adóerő képesség mutatóval jól is járhat
az önkormányzat és rosszul is. Ha túl jó az adóerő képessége a településnek akkor kevesebb
visszaosztott SZJ-át kap az államtól.
Milyen forrás lehetőségeket ismer a forráshiányos önkormányzatok számára?
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Szabó Erika: Nem tudott válaszolni a kérdésre.
Ádám Zsuzsanna alpolgármester: Az önkormányzat portáján szeretne rendet tenni. Hogyan
gondolta? Voltak-e beosztottjai?
Szabó Erika: Csoportvezető helyettesként dolgoztam. Pontosságra gondoltam a rendrakás
kapcsán. Nagy követelmény, hogyan viszonyulnak az emberhez. Van egy-két rossz
tapasztalatom. A határidő betartása nagyon fontos.
Artai Balázs képviselő: Jegyzői munkával nem foglalkozott, csak részelemeit végezte. Éreze elég erőt magában arra, hogy ezt a pozíciót ellássa Válon?
A Képviselő-testület kérésére a polgármester szünetet rendel el.
A polgármester egyenként teszi fel szavazásra a jegyzői állásra benyújtott pályázatokat.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta dr. Bedő István Zoltán
jegyzői álláshelyre benyújtott pályázatának elbírálásáról.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2011. (III. 24.) számú
határozata
dr. Bedő István Zoltán jegyzői álláshelyre
benyújtott pályázatának elutasításáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy Dr. Bedő István Zoltán (lakcím:
2451. Ercsi, József A.u. 26/l.) Vál Község Önkormányzatának
jegyzői munkakörére benyújtott pályázatát nem támogatja,
így Válban jegyzőnek nem kívánja kinevezni és nem
kívánja alkalmazni jegyzői munkakörben.
Felkéri a Polgármestert, hogy az l. pontban ismertetett
pályázó pályázatának anyagát juttassa vissza a pályázó
részére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 3 nem és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta dr. Labundy
Norbert jegyzői álláshelyre benyújtott pályázatának elbírálásáról.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2011.(III. 24.) számú
határozata
dr. Labundy Norbert jegyzői álláshelyre
benyújtott pályázatának elutasításáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy Dr. Labundy Norbert (lakcím:
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2000. Szentendre, Pásztor út 48.)
Vál Község Önkormányzatának jegyzői
munkakörére benyújtott pályázatát nem támogatja,
így Válban jegyzőnek nem kívánja kinevezni és nem
kívánja alkalmazni jegyzői munkakörben.
Felkéri a Polgármestert, hogy az l. pontban ismertetett
pályázó pályázatának anyagát juttassa vissza a pályázó
részére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 2 nem, 3 igen és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta Szabó Erika
jegyzői álláshelyre benyújtott pályázatának elbírálásáról.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2011.(III. 24.) számú
határozata
Szabó Erika jegyzői álláshelyre
benyújtott pályázatának elutasításáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy Szabó Erika (lakcím:
2473. Vál, Rákóczi u. 86.)
Vál Község Önkormányzatának jegyzői
munkakörére benyújtott pályázatát nem támogatja,
így Válban jegyzőnek nem kívánja kinevezni és nem
kívánja alkalmazni jegyzői munkakörben.
Felkéri a Polgármestert, hogy az l. pontban ismertetett
pályázó pályázatának anyagát juttassa vissza a pályázó
részére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
(Krúdy Péter képviselő elhagyja az üléstermet, így a testület létszáma 6 fő.)
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta dr. Kőszegi Gábor
jegyzői álláshelyre benyújtott pályázatának elbírálásáról.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2011.(III. 24.) számú
határozata
dr. Kőszegi Gábor jegyzői álláshelyre
benyújtott pályázatának elutasításáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy dr. Kőszegi Gábor (lakcím:
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2481. Velence, Vajda J.u. 25.)
Vál Község Önkormányzatának jegyzői
munkakörére benyújtott pályázatát nem támogatja,
így Válban jegyzőnek nem kívánja kinevezni és nem
kívánja alkalmazni jegyzői munkakörben.
Felkéri a Polgármestert, hogy az l. pontban ismertetett
pályázó pályázatának anyagát juttassa vissza a pályázó
részére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta Herczeg Emília jegyzői
álláshelyre benyújtott pályázatának elbírálásáról.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2011.(III.24.) számú
határozata
Herczeg Emília jegyzői álláshelyre
benyújtott pályázatának elutasításáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy Herczeg Emília (lakcím:
8097. Nadap, Haladás út 13.)
Vál Község Önkormányzatának jegyzői
munkakörére benyújtott pályázatát nem támogatja,
így Válban jegyzőnek nem kívánja kinevezni és nem
kívánja alkalmazni jegyzői munkakörben.
Felkéri a Polgármestert, hogy az l. pontban ismertetett
pályázó pályázatának anyagát juttassa vissza a pályázó
részére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta dr. Kékedi Tünde jegyzői
álláshelyre benyújtott pályázatának elbírálásáról.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2011.(III. 24.) számú
határozata
dr. Kékedi Tünde jegyzői álláshelyre
benyújtott pályázatának elutasításáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy Dr. Kékedi Tünde (lakcím:
2473. Vál, Ürményi u. 29.)
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Vál Község Önkormányzatának jegyzői
munkakörére benyújtott pályázatát nem támogatja,
így Válban jegyzőnek nem kívánja kinevezni és nem
kívánja alkalmazni jegyzői munkakörben.
Felkéri a Polgármestert, hogy az l. pontban ismertetett
pályázó pályázatának anyagát juttassa vissza a pályázó
részére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta Pinkéné dr. Pálföldi
Tünde jegyzői álláshelyre benyújtott pályázatának elbírálásáról.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2011.(III. 24.) számú
határozata
Pinkéné dr. Pálföldi Tünde jegyzői álláshelyre
benyújtott pályázatának elutasításáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy Pinkéné Dr. Kékedi Tünde
(lakcím: 7400. Kaposvár, Eger u. l.)
Vál Község Önkormányzatának jegyzői
munkakörére benyújtott pályázatát nem támogatja,
így Válban jegyzőnek nem kívánja kinevezni és nem
kívánja alkalmazni jegyzői munkakörben.
Felkéri a Polgármestert, hogy az l. pontban ismertetett
pályázó pályázatának anyagát juttassa vissza a pályázó
részére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta Majorné dr. Stahácz Éva
jegyzői álláshelyre benyújtott pályázatának elbírálásáról.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2011.(III. 24.) számú
határozata
Majorné dr. Stahácz Éva jegyzői álláshelyre
benyújtott pályázatának elutasításáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy Majorné dr. Stahácz Éva
(lakcím: 2092. Budakeszi, Felkeszi utca 21.)
Vál Község Önkormányzatának jegyzői
munkakörére benyújtott pályázatát nem támogatja,
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így Válban jegyzőnek nem kívánja kinevezni és nem
kívánja alkalmazni jegyzői munkakörben.
Felkéri a Polgármestert, hogy az l. pontban ismertetett
pályázó pályázatának anyagát juttassa vissza a pályázó
részére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
(Krúdy Péter visszajött az ülésre, így a testület létszáma 7 fő.)
Bechtold Tamás polgármester: A Képviselő-testület nem választott jegyzőt. A döntés
értelmében a pályázati eljárást a Képviselő-testület eredménytelennek nyilvánítja.
Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: Ha úgy dönt a testület, új pályázatot kell kiírni. A
pályázati szöveget kell meghatározni, hogy az előző pályázati feltételekkel írja a képviselőtestület a pályázatot, vagy valamilyen kedvezményt ad.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Megfelelő végzettségű jegyzőt bízzunk meg. Ne adjunk
kedvezményt.
Schmidt Ferenc váli lakos: Ennyi éven keresztül nem sikerült egy jó jegyzőt választani,
szigorú kiírás legyen.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal úgy döntött, hogy az előző jegyzői pályázati kiírás
feltételei szerint legyen meghirdetve az álláshely, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2011.(III. 24.) számú
határozata
pályázat meghirdetéséről jegyzői munkakör
betöltésére
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a határozat mellékletét képező
pályázati felhívás szerint pályázatot hirdet
a jegyzői munkakör betöltésére. Felhívja a
Polgármestert, hogy a pályázati felhívást a
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ portálján
haladéktalanul tegye közzé.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Bechtold Tamás polgármester: Jelen van a kistérségi fenntartású oktatási intézmény
igazgatója, javasolja hallgassuk meg a társulással kapcsolatban, tegyünk fel kérdéseket
számára és majd a napirend szerint döntsünk e témában.
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Kérdéseket intéztünk korábban a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társuláshoz a
oktatási intézményhez csatlakozással kapcsolatban.
Ismerteti a kérdéseket és válaszokat.
Pallagh Jánosné József Nádor Ált. Iskola igazgatója: A közoktatási törvény szabad
eszközhasználatot biztosít az iskoláknak. Az iskolának a döntése, hogy milyen tankönyvet
választ a pedagógus, amit a tanterv előír. Értekezletek helyi szinten, havi szinten történnek.
Közös tanévnyitó értekezletet tartunk, ilyenkor kapja meg az intézmény a tantárgy felosztást.
Mindenki teszi a dolgát a maga intézményében. Biztosítani kell az autonómiáját, önállóságát
az intézménynek.
Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: Ha Vál csatlakozik a kistérségi fenntartású
intézményhez, akkor a jelenleg itt alkalmazott nevelési program, házirend marad érvényben,
vagy a kistérség által elfogadott programot kell alkalmazni. Egyszóval, a döntés joga kinek a
kezében lesz?
Pallagh Jánosné József Nádor Általános Iskola igazgatója: Minden dokumentumot érdek
egyeztetni kell. A döntés a kistérségi társulás kezében van.
A csatlakozó iskolák vagyonleltárt készítenek, mely az adott önkormányzat vagyonát képezik.
Az eszközfejlesztés nem egységes, mivel minden intézménynek más és más eszközökre van
szükséges.
Bechtold Tamás polgármester: Előfordult-e, hogy a kistérség fejlesztette az intézményt
vagy sem.
Pallagh Jánosné József Nádor Általános Iskola igazgatója: Informatikai fejlesztéseket
hajtottunk végre. Egy intézményként pályázunk, de úgy, hogy mindkét intézmény részesüljön
a támogatásból.
Az SNI gyermekeket SNI ellátási kötelezettség illeti meg. Megigényeljük az állami
normatívát. Gyógypedagógust kell alkalmazni, nem feltétlenül kinevezett pedagógust kell
alkalmazni. BTM gyermekek részére normatíva plussz támogatás nem hívható le.
Bechtold Tamás polgármester: Hogyan oldották meg az SNI és BTM gyerekek oktatását?
Pallagh Jánosné József Nádor Általános Iskola igazgatója: A BTM gyermekek oktatását
ott dolgozó pedagógus látja el, az SNI gyermekeket megbízással, szakértői vélemény alapján
kell oktatni.
Bechtold Tamás polgármester: Amennyiben összevonásra kerül a három intézmény, hogyan
tovább?
Pallagh Jánosné József Nádor Általános Iskola igazgatója: Vélhetően
leépítéstől nem kell tartani. Ellátható ezzel a létszámmal ez a feladat.
megfogalmazott tantárgy tervet kell készíteni, a közoktatási törvény
dolgozni. A tapasztalat alapján nem kellett pedagógust elbocsátani, de
pedagógus.

pedagógus létszám
Nagyon komolyan
óraszámaival kell
elképzelhető utazó

Csókás Zsolt képviselő: Mit nyer az önkormányzat azzal, ha belépünk a társulásba? Mit nyer
Alcsútdoboz?
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Pallagh Jánosné József Nádor Általános Iskola igazgatója: Létszám problémák vannak.
Nem hozta a két település azt az átlag létszámot, ami az egész normatíva lehíváshoz elegendő
lenne. Vál tagintézményként lép be, jelentős pénz bevételhez juthat a kistérségi iskola. Az
önkormányzat mentesül a kiadásoktól.
Nem sérül Vál iskolájának autonómiája, az arculat, ami a váli iskolát jellemzi megmarad.
Önálló szakmai munka folyna a továbbiakban is. A szakos ellátás megoldódna. Sokat segítene
a művészeti iskola továbbvitelében.
Csókás Zsolt képviselő: Szeretném látni a tényeket, melyek alátámasztják, mi van most és mi
lesz akkor, mi változik, ha csatlakozunk.
Pallagh Jánosné József Nádor Általános Iskola igazgatója: Vál Önkormányzat
hatásköréből az iskola kikerül. Amennyiben kistérségi fenntartású lesz, az ÁMK-nak meg kell
szűnni. A tagintézményi iskola igazgatójának kinevezésére a Kjt. szerint pályáztatni kell.
Bechtold Tamás polgármester: Az igazgató választásnál ki mondja ki a végső döntést?
Pallagh Jánosné József Nádor Általános Iskola igazgatója: Én mondom ki a végső döntést,
törekedve arra, hogy helyi ember legyen a vezető.
Csókás Zsolt képviselő: Amennyiben csatlakozunk a kistérséghez, a gazdálkodás kikerül az
önkormányzattól. Mi a garancia arra, hogy most megkapja az intézmény a pénzt, és a
későbbiekben nem. Veszélybe kerül a működés. Arányosan kerülnek leosztásra a plussz
pénzek?
Pallagh Jánosné József Nádor Általános Iskola igazgatója: Igen, maga a kistérség, ők
lehívják a normatívát és létszámarányosan leosztják. Azt kell hozzátenni, ami fedezi a teljes
összeget. Nem történt még ez idáig olyan, hogy nem kapta meg az intézmény a pénzt. A
plussz pénzek létszámarányosan kerülnek leosztásra.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Mi a különbség a tagozat vezető és igazgató között? A
gazdálkodásra nincs státusz. Van-e helyettes, iskola titkár? A normatíva soha nem fedezte az
iskola működését, a hiányzó különbséget az önkormányzat teszi hozzá. Mire elég a
normatíva?
Pallagh Jánosné József Nádor Általános Iskola igazgatója: A tagintézmény vezetők
óraszáma különbözik. Az óraszám magasabb a tagintézmény vezetőnél. Hat órás iskola titkárt
foglalkoztatunk. Vál dönti el, hogy hány közalkalmazotti státuszt visz be a társulásba.
Pedagógus létszámot kell pontosítani.
Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: A fenntartói jogot a kistérségi tanács fogja gyakorolni,
ő hozza meg a döntést mind esetben.
Artai Balázs képviselő: Látott-e olyan társulást, ahol nem jutott el a pénz az
önkormányzathoz?
Pallagh Jánosné József Nádor Általános Iskola igazgatója: Nem.
Szabó Éva váli lakos: Mennyibe kerül az önkormányzatnak és a kistérségnek?
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Pallagh Jánosné József Nádor Általános Iskola igazgatója: Mint kistérségi társulás olyan
munkaforma, ahol állami normatíva hívható le. Saját költségvetésük van.
Bechtold Tamás polgármester: A kistérségi társulás működéséhez mind a 17 önkormányzat
hozzájárul, lakosságszám arányosan.
Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: A munkaszervezetre külön költségvetés van.
Kochné Köntös Etelka pénzügyi főelőadó: Az informatikai pályázatot említi. Minimális
összeg, amit a kistérség bele ad.
Pallagh Jánosné József Nádor Általános Iskola igazgatója: Egy intézményről beszélünk,
nem három településről. Egy az OM azonosítója. Létszámarányosan kell gondolkodni. A
pályázaton nyert összeget a kistérségi iskola létszámarányosan kapja meg.
2./ Jelentés a két ülés közötti tevékenységről
Kárpáti Hajnalka képviselő: Az Arany János u. útfelújítás ki nem fizetett számláról
érdeklődik, illetve az APEH részéről van-e konkrét megállapítás, valamint a Csokonai u. kút
ügyében milyen megállapodás született?
Bechtold Tamás polgármester: Az Arany János u. útfelújításra nincs forrás, l mFt került
idáig kifizetésre.
Kochné Köntös Etelka pénzügyi főelőadó: Az APEH-nál konkrétumok nem kerültek
leírásra. A 2007-2008. éveket vizsgálta a Kastély és hozzá kapcsolódó területek átadása
kapcsán, illetve a Közösségi ház építése kapcsán. Még kibővítette 2005-ös évvel. Valószínű
be kell fizetni az áfa-t, mulasztási bírságot és késedelmi pótlékot.
Ádám Zsuzsanna alpolgármester: A Fejérvíz Zrt. munkatársai elmondták a törvényi
előírásokat. Szakmai szempontokat mondtak el. Az új rendszer szerint működtetni nem kis
feladat a kút üzemeltetése. Kizárólag kerti csapként engedik használni. Két külön rendszeren
mehetne a két vízrendszer. Mérőt is kell szerelni, mert a szennyvízben nem jelentkezik. Ha
meg is tartanák a kutat, nem lehet megosztani a telket. Kazsoki József eladná, de nem lehet
külön hrsz-on leválasztani. Március végén utcagyűlést hívunk össze a Fejérvíz Zrt.
képviselője jelenlétével. A megoldást úgy látom, ha a kutat megszüntetjük. Bejegyzett kút, el
kell tömedékelni.
Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: Az Önkormányzatnak egészséges ivóvizet kell
biztosítania. A szóban forgó kút teljesen illegálisan működött. Vízitársulatot kell létrehozni a
működtetésére, vagy ki kell vonni a működésből.
Kárpáti Hajnalka képviselő: A tulajdonos nem használhatja a kutat?
Ádám Zsuzsanna alpolgármester: Nem tart rá igényt.
Önkormányzat.

A kút üzemeltetője az

Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a
jelentés a két ülés közötti tevékenységről szóló beszámolót, melyet a Képviselő-testület 7 igen
szavazattal elfogadott, határozathozatal nélkül.

12

3./ Közintézmények energetikai hatástanulmány elkészítésére megbízás
Bechtold Tamás polgármester: Az önkormányzat fenntartásában lévő épületek áram és gáz
ellátásáról szól a hatástanulmány elkészítése. Legnagyobb költsége az Önkormányzatnak van.
Pályázati lehetőség van a fejlesztésre.
Kárpáti Hajnalka képviselő: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
javasolja, hogy bízzuk meg a MINTERV PLUS BT-t a hatástanulmány elkészítésével.
Ádám Zsuzsanna alpolgármester: Az energia gondok megoldása érdekében lépni kell.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta a közintézmények
energetikai hatástanulmány elkészítésével kapcsolatban:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2011.(III. 24.) számú
határozata
Vál község közintézményeinek energetikai
hatástanulmány elkészítéséről
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy Vál község közintézményeinek
energetikai hatástanulmány elkészítése céljából
szerződést köt a MINTERV PLUS Bt-vel.
A megbízási szerződés az előterjesztés mellékletét
képezi.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a szerződés aláírására, amelyben a megbízási díj
250.000.-Ft+ÁFA összegben került meghatározásra.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4./ Településrendezési Terv módosítására vonatkozó szerződés elfogadása
Ádám Zsuzsanna alpolgármester: A rendezési tervmódosításra a TTI-EUROVIA Kft-től
kaptunk árajánlatot, aki az előző tervet is készítette. Az ajánlati ár meghaladja a
költségvetésben betervezett összeget.
Kárpáti Hajnalka képviselő: A bizottság tárgyalta az előterjesztést, de nem foglalt állást.
Bechtold Tamás polgármester: Ha nem a TTI-EUROVIA Kft-t bízzuk meg a rendezési terv
módosításával, akkor többszörösét kell kifizetni, pl. szerzői jogdíj. A költségvetésben 800
eFt+ÁFA összeg szerepel erre a feladatra. A hiányzó összeget a nagyberuházókkal kötött
szerződési összegből tudjuk pótolni.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal döntött a Településrendezési Terv módosítására
vonatkozó szerződés elfogadásáról, melyről az alábbi határozatot hozta:
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2011.(III. 24.) számú
határozata
Településrendezési Terv módosítására vonatkozó
szerződés elfogadásáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a Településrendezési Terv
felülvizsgálatára és módosításár tervezési
szerződést köt a TTI-EUROVIA Kft-vel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert,
hogy az előterjesztés mellékletét képező tervezési
szerződést – módosításokkal, kiegészítésekkel
együtt – aláírja.
A tervezői díjat 1.470.000.-Ft+ÁFA összegben
hagyja jóvá.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5./ Kistérségi fenntartású oktatási intézményhez csatlakozásról döntés
Csókás Zsolt képviselő: Az előzetes anyag, ill. az igazgató asszony által elmondottak
alapján, ha csatlakozunk a kistérségi fenntartású oktatási intézményhez azzal Alcsútdoboznak
és Csabdinak segítünk. Nem tudom, hogy megéri-e önállóságunkat feladni kb. 15 mFt-ért.
Bechtold Tamás polgármester: Az utólagos számítások szerint nem sokat nyerünk, ha
csatlakozunk. A forint nem szól mellette, hogy belépjünk. A pályázati lehetőségek
egyértelműen szűkülnek. Szuverenitásunk az elmondottak ellenére csökkenne.
Csókás Zsolt képviselő: Csak ezt az irányvonalat Vál községben a létszám engedi meg.
Ragaszkodjunk az önálló intézményhez. Nem látom előnyét a csatlakozásnak.
Artai Balázs képviselő: Nem véletlenül kérdeztem meg, hogy tud-e az igazgató asszony
olyan kistérségi társulást, ahol ott marad a pénz. Nem adnám fel saját identitásunkat.
Krúdy Péter képviselő: Órákat, heteket dolgoztunk, hogy lehúzzuk az iskola költségvetését.
Ha csatlakozunk a kistérséghez, a számok azt mutatják , hogy 2011-2012 tanévben nem kell
összevonni két osztályt. Nem kell elbocsátani két pedagógust. Gyerekeinknek meg tudjuk
teremteni a kis létszámú oktatást. Meg tudjuk tartani az emelt szintű oktatást. Ha nem nyerünk
egy forintot sem, akkor is megéri, hogy a jelenlegi két osztályunkat nem kell összevonni.
Bechtold Tamás polgármester: A kistérségi társulásban minden egyes döntést a 17
önkormányzat hozza meg. Arról dönt a kistérség 14 önkormányzata, amihez lényegében
semmi köze. Minden egyes forintért megküzdenek a társult önkormányzatok.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Ez a határidő rövid. Benne vagyunk az intézményi rendszer
átszervezésében. Meg kell adni az iskolának és óvodának az önállóságot. Nem volt
megnyugtató a válasz, ha bevisszük a társulásba a státuszt, utána mi lesz. Mindenhol
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megszorítás van. Három évig nincs mód kilépni a társulásból. Nem vigasz, hogy a gesztor
település kevesebbet kap. Ha a normatíva nem elég hogyan lesz kipótolva, nem lett kifejtve.
Bechtold Tamás polgármester: A kistérségnek sok önkormányzat tartozik. Elindítják az
inkasszót. Az állami normatíva felett elég nagy összeget kell fizetni a kistérségnek.
Krúdy Péter képviselő: Most is sok helyre tartozunk, sorozatba írjuk a részletfizetési
kérelmeket. Az ÁMK megszüntetésével kapcsolatban a kollegák véleményét nem láttuk.
Ádám Zsuzsanna alpolgármester: Ha társulunk a kistérségi iskolához, a Képviselő-testület
csak véleményezhet, a kistérség dönt.
Kárpáti Hajnalka képviselő: A véleményezésről csak annyi, ha az ÁMK megszűni,k nem
történik sok változás. Viszont, ha a kistérségbe belépünk változni fog.
Krúdy Péter képviselő: Eddig sem véleményeztek a kollegák. Majd utólag véleményeznek.
Megmaradnak a kiscsoportos létszámok. Az SNI oktatást figyelembe veszik.
Csókás Zsolt képviselő: Ha csatlakozunk, kikerül a döntés a mi kezünkből. Takarékos és
ésszerű gazdálkodás miatt később összevonja az osztályokat. Ez ellen mi a garancia?
Krúdy Péter képviselő: Határozza meg a testület a 75 %-ot.
Schmidt Ferenc váli lakos: Az osztálylétszámokat az osztály nagysága is meghatározza.
Kistérségi társulásban résztvevő több pénzt tud lehívni. Jobban és könnyebben tud pénzhez
jutni, mint ha maga pályázna.
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a kistérségi
fenntartású oktatási intézményhez csatlakozásra vonatkozó döntést, melyről 1 nem, 4 igen, és
2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta a képviselő-testület:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2011.(III. 24.) számú
határozata
a kistérségi fenntartású oktatási intézményhez
történő csatlakozásról
Vál Község Önkormányzaánakt Képviselő-testülete
nem kíván csatlakozni a kistérségi fenntartású
oktatási intézményhez.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6./ Bejelentések
-

Szándéknyilatkozat intézmény megszüntetéséről és új intézmény alapításáról

Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: 15 nap áll rendelkezésre az intézményeknek, hogy
véleményezzék az anyagot.
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A Képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal döntött, hogy átadja véleményezésre az
intézményeknek az intézmény megszüntetéséről és új intézmény alapításáról szóló anyagot,
melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2011.(III. 24.) számú
határozata
szándéknyilatkozat intézmény megszüntetéséről
és új intézmény alapításáról szóló anyag
véleményezéséről
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
átadja véleményezésre az ÁMK alkalmazotti közösségének az
intézmény megszüntetéséről és új intézmény alapításáról szóló
képviselő- testületi szándéknyilatkozatot.
Felelős: intézményvezető
Határidő: 2011. április
-

Igazgatási szünet meghatározása

Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: A Kormány ez év márciusában rendeletben döntött,
hogy a központi és területi közigazgatási területén igazgatási szünetet rendel el július 18-től
augusztus 21-ig, illetve december 23-tól január 6-ig. Fentiekre tekintettel indokolt, hogy az
egységes szabadságolási ütemtervhez igazodva a településen is a meghatározott feltételekkel
és időtartamban igazgatási szünetet határozzon meg a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület vita nélkül 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2011.(III. 24.) számú
határozata
igazgatási szünet elrendeléséről
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a 19/2011.(III.2.) Korm. rendelet
5.§-ában meghatározott ajánlás alapján a 2011. évben
a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendel
el 2011. július 18-től augusztus 21-ig, valamint
2011. december 23-tól 2012. január 6-ig terjedő
időszakra.
Felhívja a jegyző figyelmét, hogy az igazgatási
szünet ideje alatt a szabadságot úgy adja ki, hogy
a Polgármesteri Hivatalban biztosítsa a zavartalan
ügymenetet és feladatellátást.
Felelős: jegyző
Határidő: értelem szerint
-

Bírósági ülnökök jelölése
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Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: A bírósági ülnök ugyanolyan feladatot lát el, mint a
bírói testület tagja. Politikai tevékenységet nem folytathat. Négy évre szól a megbízatása.
Akkor tud a Képviselő-testület dönteni, ha van már jelölt és a jelölt a jelölést elfogadta.
Bicske Város Képviselő-testülete dönt a jelöltekről.
Krúdy Péter képviselő: Túl későn kaptuk meg az anyagot a feltételnek ezáltal nem lehet
megfelelni.
- Egyebek
Bechtold Tamás polgármester: Az oktatási intézmények átszervezésével kapcsolatban a
Korányhivatal által javasolt személyt, Rácz Györgyit bízzuk meg a szakértői vélemény
elkészítésével 30 eFt-ért.
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

Csókás Zsolt
hitelesítő

Krúdy Péter
hitelesítő
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