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Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. február 15-én 17.00 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, Artai Balázs képviselő, 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
7 fő jelen van.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Ádám Zsuzsanna és Csókás Zsolt képviselőket, amit a
képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott, határozathozatal nélkül.
Bechtold Tamás: Az előzetesen kiküldött meghívóhoz képest nem javaslok módosítást. Kérem a
napirendet az előzetesen meghirdetettek szerint elfogadni.
Csókás Zsolt: Kérem, hogy a nyílt ülés után a Képviselő-testület zárt ülést tartson, lenne
kérdésem, és megvitatandó témám, amit zárt keretekben lenne célszerű megvitatni.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, az alábbi napirendet elfogadja.
Napirend
Tárgy:
1./ Alapító okiratok szakfeladat szám módosulások miatti
módosítása
2./ Vál Község 2012. évi költségvetésének elfogadása
3./ Mozgókönyvtári feladat-ellátás helyzetének megvitatása
4/ Egyebek

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

1. napirendi pont
Tárgy: Alapító okiratok szakfeladat szám módosulások miatti módosítása
Dr. Balogh Lóránd: A Nemzetgazdasági Miniszter az 56/2011. (XII. 31.) számú NGM
rendeletével újra szabályozta a szakfeladat számokat. Ennek következtében felül kell vizsgálni
minden intézmény alapító okiratát. A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat helyzete kissé
sajátos. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzatokat törvény hozza létre, ők nem rendelkeznek
Alapító okirattal. Ez idáig az Önkormányzatok által ellátott feladatok szakfeladat számai is a
Polgármesteri Hivatalok Alapító okiratában voltak szerepeltetve. Ez a megoldás a jövőben nem
alkalmazható, a szakfeladatok megosztása elkerülhetetlen. A Polgármesteri Hivatal Alapító
Okiratából kikerülő szakfeladat számokat az Önkormányzat képviselő-testületének SzMSz-ében
kell rögzíteni a jövőben.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Községi Önkormányzat
Képviselő- testületének
18/2012. (II. 15.) számú határozata
Vál Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
alapító okiratának módosításáról
1.) Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vál Község Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala 2010. október 29-én elfogadott Alapító okiratának 4-es pontját a szakágazatra, valamint
a szakfeladatra vonatkozóan módosítja és azokat az alábbiak szerint állapítja meg:
„4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Alaptevékenység:
841 Közigazgatás.
Szakfeladatok:
8411 Általános közigazgatás,
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek,
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek,
841117 Európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek,
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek,
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége.”
2.) Az alapító okirat módosítása a 2012. február 15-én lép hatályba.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

polgármester
jegyző
azonnal (Kincstárhoz megküldés)

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Községi Önkormányzat
Képviselő- testületének
19/2012. (II. 15.) számú határozata
Vál Község Önkormányzat szakfeladat számainak megállapításáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat szakágazati besorolása
szerinti alaptevékenységét, valamint szakfeladati rend szerinti tevékenységeit az alábbiakban
állapítja meg:
1.) Az Önkormányzat alaptevékenysége:
Szakágazati besorolása: 841 Általános közigazgatás
2.) Szakfeladati rend szerinti tevékenységei:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
Út, autópálya építése
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Önkormányzati jogalkotás

B
370000
381103
421100
562912
562913
841112

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38
39.
40.
41
42
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási máshova nem sorolt szolgáltatások
Önkormányzatok és társulások elszámolásai
Finanszírozási műveletek
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Fejezeti és általános tartalék elszámolása
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( 5-8.
évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása ( 5-8. évfolyam)
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Család – és nővédelmi egészségügyi gondozás
Aktív korúak ellátása
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Közgyógyellátás
Köztemetés
Gyermekjóléti szolgáltatás
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Családsegítés
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

3.) A határozat hatályba lépésének időpontja: 2012. február 15.

841402
841403
841901
841906
841907
841908
851011
851012
852011
852012
852021
852022
855911
855912
855914
855915
862101
862102
869041
882111
882112
882113
882115
882117
882118
882122
882123
882124
889967
882129
882202
882203
889201
889921
889922
889923
889924
890441
890442
890443
931102
680001
680002

4.) A Képviselő- testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat szakágazati besorolása szerinti
alaptevékenységét, valamint szakfeladati rend szerinti tevékenységeit a Képviselő-testület és
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011. (X. 13.) önkormányzati rendelet
függelékeként szerepelteti.
Vál Község Önkormányzat Polgármestere a fenti határozatot a Magyar Államkincstár Fejér
Megyei Igazgatósága (8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5.) részére az elfogadást követő 10 napon
belül megküldi és kérelmezi a törzskönyvi adatok bejegyzését, illetve átvezetését.
Határidő: azonnal, 2012. február 15.
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Vál Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
4/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2011. (X. 13.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A polgármester szünetet rendel el és a
jegyző kifüggeszti a rendeletet Vál Község hirdetőtáblájára.)
2. napirendi pont
Tárgy: Vál Község 2012. évi költségvetésének elfogadása
Bechtold Tamás: A törvényi követelményeknek megfelelően elkészítettük Vál Község 2012. évi
költségvetését.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi Bizottság a költségvetést több ízben, igen mélyrehatóan, szinte
sorról sorra áttekintette, és elfogadásra javasolja.
Csókás Zsolt: A Kulturális és Településfejlesztési Bizottság megvitatta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a 2012. évi költségvetést.
Antal Zoltán: Szeretném tolmácsolni az iskola közalkalmazottainak kérését, hogy az évekkel
ezelőtt megítélt, de azóta ki nem fizetett, és a 2012-es évben még csak be sem tervezett ruha
térítést mégis fizesse ki a T. Képviselő-testület.
Bechtold Tamás: Ezt csak abban a formában tudjuk jóvá hagyni, ha az intézményekre vonatkozó
fő számok nem változnak, tehát ennek fedezetét az intézmények költségvetéséből, például a dologi
kiadások terhére kell megoldani. Amennyiben ezt az intézmények vállalják, úgy tervezhetik ezt a
tételt.
Pillmajer Csilla: Amennyiben ezt az intézmények saját költségvetésükben történő
átcsoportosítással oldják meg, úgy a teljes költségvetést nem kell átterveznünk, csak intézményen
belüli előirányzat átvezetésére kerül sor, ami könyvviteli szempontból is könnyen megoldható.
Dr. Balogh Lóránd: A Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet elfogadása előtt egy, úgy
nevezett stabilitási határozatot kell meghoznia.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Vál Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
20/2012. (II. 15.) számú határozata
Vál Község Önkormányzata bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, a költségvetési
évet követő három évre várható összegéről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 29. §-a szerinti kötelezettségének eleget téve megállapítja, hogy a Stabilitási tv. 45. § (1)
bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját
bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összege
az
előterjesztéshez
csatolt
táblázat
szerint
alakul.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Vál Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
5/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A polgármester szünetet rendel el és a
jegyző kifüggeszti a rendeletet Vál Község hirdetőtáblájára.)
3. napirendi pont
Tárgy: Mozgókönyvtári feladat-ellátás helyzetének megvitatása
Bechtold Tamás: A mozgókönyvtár kialakítását illetően lépéskényszerben vagyunk. Döntenünk
kell, hogy belépünk-e, vagy saját forrásból próbáljuk éleetre hívni a könyvtárunkat.
Kárpáti Hajnalka: Ezzel a témával majdnem egy éve már foglalkoztunk, rengeteg kérdésünk van
ezzel a témával kapcsolatban, nem világos, hogy miként fog működni ez a rendszer. Az előzetes
egyeztetések alkalmával sem kaptunk megfelelő tájékoztatást, így javaslom, hogy erről a kérdésről
most ne szavazzunk.
Dr. Balogh Lóránd: Kérem a T. Képviselőket, hogy esetleges kérdéseiket e-mail formájában
jutassák el hozzám, én továbbítom azokat a kistérség irányába, és a következő testületi ülésen
mindenki döntésképesen, minden kérdésére választ kapva szavazhat a belépésről, illetve a belépés
elutasításáról.
4. 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

