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Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén
Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme
(2473. Vál, Vajda János u. 2.)
Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Csókás Zsolt
képviselő, Kárpáti Hajnalka képviselő, Kocsis Bálint képviselő, Krúdy Péter
képviselő, Antal Zoltán iskolaigazgató, Kocsis Irén óvodavezető, Körmendi
Mónika óvoda, Dr. Balogh Lóránd jegyző, Kovács Mária jegyzőkönyvvezető,

Bechtold Tamás: köszönti Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén
megjelenteket. Megállapítja a Testület határozatképességét, mivel a 6+1 fő képviselői létszámból
5 fő jelen van. Igazoltan távol van Artai Balázs képviselő, Kárpáti Hajnalka később érkezik.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Ádám Zsuzsanna és Csókás Zsolt képviselőket, amit a
képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott, határozathozatal nélkül.
Bechtold Tamás: Még egy napirendi pontot szeretnék előterjeszteni, a KEOP 4.2.1/B-11 jelű
pályázat önerejének pénzügyi fedezetéről kell döntést hoznunk, ezzel a módosítással kérem a
Képviselő-testületet a napirend elfogadására..
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, az alábbi napirendet elfogadja.

Napirend
Tárgy:
1./ Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről
3./ Étkeztetés térítési díjainak megállapítása és Áfa szabályok
miatti rendelet módosítások elfogadása
4./ Vál Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének
első olvasata
5./ A 2012. évi teljesítménykövetelmények alapját képező
célok meghatározása
6./ Területi védőnői körzet módosítása
7./ Riasztó- és térfigyelő kamera-rendszer bővítése és telepítése
8./ Belső ellenőrzési intézkedési terv elfogadása
9./ Polgármesteri és Alpolgármesteri tiszteletdíjak módosítása
10./ Döntés a KEOP 4.2.1/B-11 jelű pályázat önerejének
pénzügyi fedezetéről
11/ Egyebek

Előerjesztő
Bechtold Tamás Polgármester
Bechtold Tamás Polgármester
Bechtold Tamás Polgármester
Bechtold Tamás Polgármester
Dr. Balogh Lóránd jegyző
Bechtold Tamás Polgármester
Bechtold Tamás Polgármester
Dr. Balogh Lóránd jegyző
Bechtold Tamás Polgármester
Bechtold Tamás Polgármester

1. napirendi pont
Tárgy: Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről
(18.10-kor megérkezett Kárpáti Hajnalka)
Bechtold Tamás: Felolvassa a két ülés közötti beszámolóját. (Melléklet szerint) Van-e a két ülés
közötti beszámolóval kapcsolatosan kérdés, ha nincs, kérem a T. Képviselő-testületet a
beszámolóm elfogadására.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2012. (I. 26.) számú határozata
a két ülés közti fontosabb eseményekről szóló beszámolóról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közti fontosabb eseményekről
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről
Dr. Balogh Lóránd: A védőnői szolgálattal kapcsolatosan az OEP kérte, hogy állapítsuk meg a
védőnői szolgálat körzetét, valamint tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a szabálysértés
ügyintézése 2012. áprilisától a Kormányhivatalhoz kerül.
Bechtold Tamás: Ha más hozzászólás nincs, kérem a testületet szavazzon a lejárt határidejű
határozatok teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2012. (I. 26.) számú határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont
Tárgy: Étkeztetés térítési díjainak megállapítása és ÁFA szabályok miatti rendelet
módosítások elfogadása
Bechtold Tamás: A bizottsági ülésen hosszan tárgyaltunk a lehetséges megoldásokról, át kell
gondolni, és át kell írni a rendeletek szövegét is.
A Képviselő-testület 5 igen és 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2012. (I. 26.) számú önkormányzati rendelete
az intézményi térítési díjak megállapításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A polgármester szünetet rendel el és a
jegyző kifüggeszti a rendeletet Vál Község hirdetőtáblájára.)
A Képviselő-testület 5 igen és 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2012. (I. 26.) számú önkormányzati rendelete
a lakbérekről szóló 14/2005. (XI. 27.) számú 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 5 igen és 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2012. (I. 26.) számú önkormányzati rendelete
a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló
8/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati
módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A polgármester szünetet rendel el és a
jegyző kifüggeszti a rendeletet Vál Község hirdetőtáblájára.)
4. napirendi pont
Tárgy: Vál Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének olvasata
Bechtold Tamás: Javaslatokat várok a 38 milliós költségvetési hiány megszüntetésére. Kárpáti
Hajnalkát kérdezem, hogy végigmegyünk tételesen a költségvetésen, vagy elfogadjuk az elő
olvasatot, és későbbiekben módosítjuk.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi Bizottsági ülésen tételesen végigbeszélték, javasolják elfogadásra
az első olvasatot. Krúdy Péter képviselőt kérdezem, mivel ő nem volt a bizottsági ülésen, van-e
kérdése?
Krúdy Péter: A pályázati önrészt nem találom a költségvetésben.
Bechtold Tamás: Szerepel a költségvetésben, mint beruházási célra átvett pénzeszköz non-profit
szervezettől.
Csókás Zsolt: Intézményvezetőket kérdezem, gondolkodtak-e, hogy mit tudnak még csökkenteni
a költségvetési kiadásokban.
Antal Zoltán: Már így is a minimummal terveztünk, de még egyszer át kell beszélni.
Csókás Zsolt: Igen, tudom, hogy a 38 milliós hiány nem a túltervezés miatt van. Az ingatlan
értékesítést nem terveztünk, azt nem lehet betenni?

Bechtold Tamás: Természetesen be lehet tervezni, ez a költségvetés első olvasata, a végleges
költségvetésbe bekerül az ingatlanértékesítés.
Kárpáti Hajnalka: Megköszönöm az intézmények munkáját, alapos, átgondolt költségvetések
készültek.
Kocsis Bálint: Mi a helyzet az elmaradt adóbevételekkel?
Dr. Balogh Lóránd: Ezen folyamatosan dolgozunk, de akinek nincs jövedelme, vagyona, azzal
nem tudunk mit kezdeni. A NAV-val napi kapcsolatban állunk. Most érkezett meg a belső ellenőri
jelentés az adóbehajtások vizsgálatáról. Mindent rendben találtak, más településen ennyi
felszólítást, végrehajtást sem foganasítanak. 4,5 millió Ft a hiány, ez jó arány, kb. 10 % amit nem
tudtunk behajtani.
Kárpáti Hajnalka: Emelkedik az óvodás korú gyermekek száma, gondolkodnunk kell, hogy hol
tudjuk elhelyezni őket. Sok a beköltöző. Ha nem lesz pályázat, akkor is kell valami megoldás.
Dr. Balogh Lóránd: Elsősorban óvoda építésben gondolkodunk.
Bechtold Tamás: Szeretnénk a régi iskolát felújítani, tornaszobával, bölcsödei ellátással
kibővíteni.
Csókás Zsolt: Ha ez nem valósul meg, ki kell költöztetni az óvodai épületéből a lakót.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a költségvetés első
olvasatáról szóló határozatot:
Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
8/2012. (I. 26.) számú határozata
az Önkormányzat 2012.évi költségvetésének első olvasatáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
költségvetésének első olvasatát elfogadja.

az

Önkormányzat

2012.

évi

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
5. napi rendi pont
Tárgy: A 2012. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása
Dr. Balogh Lóránd: Az ÖNHIKI, a pályázati elszámolások, ÁSZ ellenőrzés végrehajtásában
jelentős szerep jutott a hivatal dolgozóinak. Mind személyi, mind strukturális változások előtt áll a
hivatal. Teljesítménykövetelmények alapján fogom értékelni a köztisztviselők munkáját.
Csókás Zsolt: A jegyzőnek ki határozza meg a teljesítménykövetelményeket?
Bechtold Tamás: Az én feladatom meghatározni, és minősíteni. Ha más észrevétel nincs kérem
T. Képviselő-testületet, hogy szavazzanak a 2012. évi teljesítménykövetelmények alapját képező
célok meghatározásáról.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2012.(I.26.) számú határozata
a Polgármesteri Hivatal 2012. évi
teljesítménykövetelmények alapját képező céljairól
Vál Község Képviselő-testülete a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról szóló
előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy Vál Község Polgármesteri Hivatalának a
2012. évi teljesítménykövetelmények alapját képező céljai az alábbiak:
A településfejlesztési- és vállalkozásfejlesztési koncepcióban és a különböző ágazati
koncepciókban foglaltak, továbbá a Képviselő-testület munkatervében megfogalmazottak
valamint a Képviselő-testület 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 településfejlesztési célokat megfogalmazó programok éves feladatainak végrehajtása;
- az új Önkormányzati törvényből és a járási rendszer kiépítéséből a települési apparátusra
rót feladatok végrehajtás;
- az egyes pályázatokon való sikeres részvétel, külön hangsúlyt helyezve egy esetleges új
óvoda kialakítását célzó pályázatra;
- ÖNHIKI pályázatok sikeres és hatékony lebonyolítása..
Mindez a szolgáltató jellegű közigazgatás továbbfejlesztésével, a gyors, pontos, polgárbarát
ügyintézés megvalósításával, a humánum és szakmaiság középpontba állításával kell, hogy
megvalósuljon.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Dr. Balogh Lóránd jegyző
valamennyi mukatárs
értelem szerint

6. napi rendi pont
Tárgy: Területi védőnői körzet módosítása
Dr. Balogh Lóránd: Még számításokat kell végeznünk, hogy a támogatás összegét megkapjuk, a
2012. január 31-i létszámadatokkal kell kalkulálnunk, amit a védőnővel egyezetünk.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2012. (I. 26.) számú határozata
a területi védőnői körzet módosításáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a területi védőnői körzet módosítását a
mellékletnek megfelelően elfogadja és a területi védőnői körzet beosztást 2012. január 1-i
hatállyal e határozat mellékletét képező táblázat alapján állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

7. Napi rendi pont
Tárgy: Riasztó és térfigyelő kamera-rendszer bővítése és telepítése
Bechtold Tamás: Tegnap egyeztettünk a rendszer kiépítéséről, több pontból áll SECU-ALARM
árajánlata: 1. A Kossuth utcai óvoda riasztó rendszerének kiépítése, 2. Általános Iskola riasztó
rendszerének bővítése és 3. Kamerarendszerének kiépítése. Javaslatként elhangzott, hogy a szülők
is járuljanak hozzá. Felteszem szavazásra a SECU-ALARM ajánlatát, azzal a változtatással, hogy
a ha szülők nem járulnak hozzá, az Önkormányzat a teljes összeget kifizeti.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzatának
11/2012 (I. 26.) számú határozata
riasztó- és térfigyelő kamera-rendszer bővítéséről és telepítéséről
1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzati
intézményekben történő riasztó- és térfigyelő kamera-rendszer telepítését, bővítését, valamint a
síktapadó mágneszár cseréjét támogatja. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
biztonsági berendezések telepítésével - a kedvező árajánlatot benyújtó - Secu-Alarm Kft.-t bízza
meg.
2. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a feladat
ellátására vonatkozó szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

8. Napi rendi pont
Tárgy: Belső ellenőrzési intézkedési terv elfogadása
Dr. Balogh Lóránd: A B-Audit Kft ellenőrzést folytatott decemberben. Az ellenőrzés komoly
hiányosságokat nem tárt fel. A kötelezettségvállalás és utalványozás gyakorlati alkalmazása
rendben volt, csak a szabályzatainkat kell aktualizálni. Kérem a Testületet, hogy a hiányok
megszüntetésére vonatkozó intézkedési tervet 2012. április 30-ai határidővel fogadják el. 2012.
január 1-től komoly változások történnek, pl. az intézményeket külön kell könyvelni. A rendszer
kiépítésének nincs gyakorlata, ez komoly feladatot ró az intézmények és a hivatal dolgozóira..
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az előterjesztést elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
12/2012 (I. 26.) számú határozata
a belső ellenőrzés folyamán feltárt hiányosságok megszüntetésére készített
jegyzői intézkedési terv elfogadásáról

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy belső ellenőrzés folyamán
feltárt hiányosságok megszüntetésére készített jegyzői intézkedési tervet a melléklet szerint
elfogadja.
2. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési vizsgálat által feltárt
hiányosságok orvoslására a jegyző által javasolt 2012. április 30-ei határnapot szabja meg.
Felelős: Jegyző
Határidő: 2012. április 30.
9. Napi rendi pont
Tárgy: Polgármesteri és Alpolgármesteri tiszteletdíjak módosítása
Bechtold Tamás: Mikor polgármester lettem, nem gondoltam, hogy ennyi időt kell a hivatalban
töltenem. Hétfőt, szerdát, és pénteket gondoltam, de ez nem volt elég. Saját cégem is több időt
igényelne, hogy megfelelően működhessen, ezért kérem az emelést. Az alpolgármester asszony
gyakorlatilag folyamatosan bent van a hivatalban, az egészségház pályázat és egyéb más pályázat
befejezésében is neki köszönhető. Átadnám a szót Kárpáti Hajnalkának, Pénzügyi Bizottság
elnökének.
Kárpáti Hajnalka: Megtárgyaltuk a polgármester tiszteletdíj emelését, a legmagasabb szorzóval
számoltunk, és javaslatot a bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta. Az
alpolgármester tiszteletdíjának emelését ugyanakkor a Bizottság nem támogatja.
Krúdy Péter: Az indoklásban bent van a sok elvégzett munka, és eltöltött idő a hivatalban. Ezt
tudnotok kellett mikor indultatok a választáson. Az Önkormányzatnál van még 60 fő alkalmazott,
akiknek a bére már több éve ugyanannyi. Etikátlannak tartom, hogy Ti emelést kapjatok.
Bechtold Tamás: Először az érintettség miatt kell szavaznunk. Aki egyetért azzal, hogy
szavazzak a polgármesteri tiszteletdíj emelés javaslatáról, az kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2012. (I. 26.) számú határozata
a szavazásból történő kizárásról.
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester tiszteletdíjának
megállapításáról szóló döntéshozatalából nem zárja ki Bechtold Tamás polgármestert.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Bechtold Tamás: Aki egyetért azzal, hogy az alpolgármesteri tiszteletdíj emelés javaslatáról az
alpolgármester szavazzon, az kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2012. (I. 26.) számú határozata
a szavazásból történő kizárásról.

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alpolgármester tiszteletdíjának
megállapításáról szóló döntéshozatalából kizárja Ádám Zsuzsanna alpolgármestert.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi Bizottság a polgármesternek a maximum adható bruttó 251.225
Ft tiszteletdíj emelést javasol elfogadásra.
A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
15/2012. (I. 26.) számú határozata
a polgármesteri tiszteletdíjról
1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bechtold Tamás polgármester részére
2012. február 01. napjától kezdődően bruttó 251.000.- Ft havi tiszteletdíjat állapít meg.
2. Költségtérítése számla ellenében kerül kifizetésre.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Bechtold Tamás: Az alpolgármesternek a polgármesteri tiszteletdíj 75 %-át, azaz bruttó 188.419
Ft tisztelet díjat javaslom elfogadásra.
A Képviselő-testület 2 igen, 2 nem szavazattal, és 1 tartózkodás mellett nem fogadta el az
alpolgármester tiszteletdíjának emelésére tett határozati javaslatot.
10. Napirendi pont
Tárgy: Döntés a KEOP 4.2.1/B-11 jelű pályázat önerejének pénzügyi fedezetéről
Bechtold Tamás: A pontos összeg nem volt biztos, nem sokkal 18 óra előtt tudtuk meg, ezért
nem volt lehetőség a Képviselő-testületet időben tájékoztatni. A pályázat önrésze 8.793.000 Ft +
ÁFA, amit a tartalék terhére kívánunk biztosítani.
Krúdy Péter: Honnan lesz tartalék?
Bechtold Tamás: El kell döntenünk, hogy fejlesztünk, vagy nem. Az Önkormányzatunk több
hitelt nem kap, el kell döntenünk, hogy a pályázatok önrészét, ami általában minimum 10%, miből
biztosítjuk.
A Képviselő-testület 5 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
16/2012. (I. 26. ) számú határozata
a belterületi gyűjtő utak felújítását célzó, KDOP 4.2.1/B-11. számú pályázati kiírásban a
Kisköz utca felújítására benyújtandó pályázatról

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon elhatározta, hogy Vál Kisköz utcát
(Vál 513 és 469/2 hrsz-ú ingatlanok) pályázati források bevonásával fel kívánja újítani. Ennek
érdekében a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett KDOP 4.2.1/B-11.
számú pályázati jelű forráshoz pályázatot nyújt be, „Belterületi gyűjtő utak felújítása” címen.
A tervezett beruházás várható teljes beruházási költsége 63.363.046.- Ft.+Áfa, a tervezett
beruházás, támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható) 63.363.046.Ft.+Áfa - Ft.+Áfa. Az önkormányzati saját erő 9.504.457.- Ft+Áfa, melyet az Önkormányzat
saját forrásból biztosít. A pályázati forrásból igényelt támogatás 53.858.589.- Ft+Áfa.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati forrásból nyújtott támogatás
elnyerése esetén, az önkormányzati saját forrás összegét költségvetésében elkülöníti.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
11. Napirendi pont
Tárgy: Egyebek
Bechtold Tamás: Van valakinek témája, amit az egyebek napirendi pontban meg kell vitassunk?
Más hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért a polgármester megköszönte a részvételt és a
közös munkát, az ülést 19.00 órakor bezárta.

-k.m.f.-

Bechtold Tamás
polgármester

Ádám Zsuzsanna
hitelesítő

Dr. Balogh Lóránd
jegyző

Csókás Zsolt
hitelesítő

