JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. december 08-án 17.50 órakor megtartott rendes, nyílt ülésén

Helye:

Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme
(2473. Vál, Vajda János u. 2.)

Jelen vannak:

Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs
képviselő, Csókás Zsolt képviselő, Kárpáti Hajnalka képviselő, Kocsis Bálint
képviselő, Krúdy Péter képviselő, Kochné Köntös Etelka jegyzőkönyvvezető,
Dr. Balogh Lóránd jegyző

Bechtold Tamás: Köszönti Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén
megjelenteket. Megállapítja a Testület határozatképességét, mivel a 6+1 fő képviselői létszámból 7
fő jelen van.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Kocsis Bálint és Artai Balázs képviselőket, amit a képviselőtestület 7 igen szavazattal elfogadott, határozathozatal nélkül.
Bechtold Tamás: Mai testületi ülésünk napirendi pontjaival kapcsolatban az előzetesen kiküldött
változathoz képest változtatásokat szeretnék eszközölni. A javaslatom az, hogy a meghívóban
szereplő 3-as és 4-es napirendi pontokat vegyük le napirendről. Kérem a képviselő társaimat, hogy a
napirendet a korábban kiküldött meghívóhoz képest, az előbb említett módosításokkal fogadják el.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet elfogadja.
Napirend
Tárgy:

Előerjesztő

1./ A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító
Bechtold Tamás Polgármester
dokumentumainak módosítása, valamint Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról szóló 4/2010.(07.01.) önkormányzati rendelet módosítása
2./ Polgármesteri Hivatal SzMSz-ének elfogadása
Dr. Balogh Lóránd Jegyző
3./ A Képviselő-testület 2012. évi munkatervének elfogadása
Bechtold Tamás Polgármester
4./ Kisköz utca felújításának megterveztetése
Bechtold Tamás Polgármester
5./ A Vajda János Általános Iskola házirendjének jóváhagyása
Bechtold Tamás Polgármester
(szóbeli előterjesztés)
6./ Beszámoló a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi
Kárpáti Hajnalka Biz. Elnöke
Bizottság munkájáról
(szóbeli előterjesztés)
7./ Egyebek
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1. napirendi pont
Tárgy: A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító dokumentumainak módosítása, valamint
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról szóló 4/2010.(07.01.) önkormányzati rendelet módosítása
Lovas Csaba: Tekintettel arra, hogy a Családsegítő Intézményünk házi segítségnyújtást fog ellátni
Óbarok és Alcsútdoboz településeken is, így az Intézményre vonatkozó társulási megállapodást
módosítanunk kell. Az intézménynél sorozatos ellenőrzést tartott a Kormány Hivatal és találtak
szabálytalanságokat, hiányosságokat. Ezeknek a hiányoknak az orvoslására tettünk léseket és
módosítottuk az Intézmény összes olyan okiratát, mely a működését és jogi helyzetét rendezi.
Jogszabályi változások miatt célszerű rendeletünket is módosítani annak érdekében, hogy az
étkezésre vonatkozó szabályok is megfeleljenek a törvényi elvárásoknak.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi módosító rendeletet alkotja:
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2011. (XII. 08.) számú önkormányzati rendelete
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról szóló 4/2010.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A polgármester szünetet rendel el és a
jegyző kifüggeszti a rendeletet Vál Község hirdetőtáblájára.)
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot
Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
159/2011. (XII. 08.) számú határozata
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatra vonatkozó Társulási Megállapodás
módosításáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatra vonatkozó Társulási Megállapodást a melléklet szerint módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bechtold Tamás polgármester
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot
Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
160/2011. (XII. 08.) számú határozata
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító okiratának módosításáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat Alapító okiratát a melléklet szerint módosítja.
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Határidő: azonnal
Felelős: Bechtold Tamás polgármester
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot
Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
161/2011. (XII. 08.) számú határozata
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési
Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának módosításáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Szakmai Programját a
melléklet szerint módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bechtold Tamás polgármester
18. 10-kor Kárpáti Hajnalka távozott.
2. Napirendi pont
Tárgy: Polgármesteri Hivatal SzMSz-ének elfogadása
Dr. Balogh Lóránd: A Hivatal is komoly ellenőrzéseken van túl. Szinte minden aspektusból
átvilágítottak már minket. A Polgármesteri Hivatalnak eddig nem volt SzMSz-e, ami komoly
hiányosságot jelentett. Az ellenőrzések folyományaként is és azért is mert nélkülözhetetlennek
tartom a Hivatal átszervezését biztos vagyok benne, hogy a most elfogadásra javasolt Hivatali
SzMsz-t is módosítani fogjuk, de nincs olyan ellenőrzés, ami ne a Hivatali SzMSz hiányát jelölné
meg első hiányosságként, hisz az egyik leg magától értetődőbb dokumentuma a hivatali
működésnek, ezért kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a most elfogadásra javasolt SzMSz-t
fogadja el.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot
Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
162/2011 (XII. 08.) számú határozata
a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti Polgármesteri
Hivatali SzMSz-t elfogadja, és jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Jegyző
Erről értesül: Hivatali dolgozók
3. Napirendi pont.
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Tárgy: A Képviselő-testület 2012. évi munkatervének elfogadása
Ádám Zsuzsanna: Az SzMSz-nek megfelelően elkészítettük a 2012-es évre vonatkozó Képviselőtestületi munkatervet. Amennyiben valaki szeretné még kiegészíteni valamivel a munkatervet az
kérem jelezze.
Csókás Zsolt: Bizottsági beszámolókat tervezzük be, az október-novemberi testületikre.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot
Vál Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
163/2011. (XII. 08. ) számú határozata
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. évi munkatervének elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2012. évi munkatervét a
melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4. Napirendi pont
Tárgy: Kisköz utca felújításának megterveztetése
Bechtold Tamás: A Kisköz utca felújítására pályázatot nyújtunk be. A pályázathoz viszont tervek
kellenek, így meg kell terveztessük az útszakaszt. A sikeres pályázat esetén a pályázatban
elszámolhatóak a terveztetés költségei, viszont, ha nem nyerünk, akkor nekünk kell kifizetni. Ennek
érdekében nagyon rugalmas, 3 éves fizetési konstrukciót is kapunk a fizetésre, a majdani tervezőtől,
ha elfogadjuk a legalacsonyabb összegű ajánlatot
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
164/2011. (XII. 08.) számú határozata
a Kisköz utca felújításának megterveztetéséről
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kisköz utca útfelújításához
szükséges tervek elkészítésére a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Zátrok Árpáddal köt szerződést.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5. Napirendi pont
Tárgy: A Vajda János Általános Iskola házirendjének jóváhagyása
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Bechtold Tamás: Fenntartóként az Önkormányzatnak jóvá kell hagynia az iskola házirendjét.
Komoyabb megtárgyalásra ez nem hiszem, hogy szorul, amit érdemes megemlíteni, hogy nem
engedélyezik a mobil telefon használatát és rendezett öltözetet követelnek meg. Igyekszik korrekt,
szabályokat felállítani.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
165/2011. (XII. 08.) számú határozata
a Vajda János Általános Iskola házirendjéről
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vajda János Általános Iskola
házirendjét jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6. Napirendi pont
Tárgy: Beszámoló a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság munkájáról
.
Kárpáti Hajnalka: Készítettem írásos beszámolót, amit már mindenki megkapott, amit fontosnak
tartottam, azt leírtam, akinek esetleg van kérdése, kérem tegye fel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
166/2011. (XII. 08.) számú határozata
a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
munkájáról készült beszámolóról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési
és Ügyrendi Bizottság munkájáról készült beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
7. Napirendi pont
Tárgy: Egyebek:
Bechtold Tamás: Múlt hét szerdán Székesfehérváron volt egy tárgyalás az orvosi ügyelet
témájában. Jobb ellátást tudjunk majd biztosítani. A Vál völgye csatlakozna Bicskéhez. Több
normatívát kapnánk. Az OMSZ diszpécser szolgálatához is csatlakozunk, és ezért is többlet
normatívát kaphatunk. Úgy néz ki, hogy a rendszer az OEP finanszírozásból kijön majd, ha mégsem
akkor maximum annyival kell hozzájáruljunk a rendszerhez amennyivel jelenleg támogatjuk az
orvosunkat. A móri tiszti főorvos 2011.12.31.-ig adott határidőt a változó telephelyű ügyeletünk
megváltoztatásához. Haladékot fogunk kérni 2012. 03. 31.-ig. Jelenleg Bicskénél van a labda.
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Bechtold Tamás: Van-e még valakinek olyan témája, ami nyílt ülésen megvitatásra kell, hogy
kerüljön? Amennyiben nincs ilyen, úgy a nyílt ülést bezárom és zárt ülés keretében folytatjuk a
tanácskozást.
A polgármester megköszönte a részvételt és a közös munkát, az ülést 18:15 órakor bezárta. A
Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja az ülést.

-k.m.f.Bechtold Tamás
polgármester

Dr. Balogh Lóránd
jegyző

Kocsis Bálint
hitelesítő

Artai Balázs
hitelesítő
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