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Jegyzőkönyv 

 
Készült:   Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 

                2012. február 29-én megtartott rendes nyílt üléséről 

 

Helye:   Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme 

 

Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, 

   Csókás Zsolt képviselő, Kocsis Bálint képviselő, Krúdy Péter 

   képviselő, Dr. Balogh Lóránd jegyző, Dr. Balázs Sándor bicskei 

   rendőrkapitány, Bereczki László r.főtörzs, Nagy János 

   r.zászlós, Hujber Jenő jegyzőkönyvvezető 

 

Bechtold Tamás: Köszönti Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 

megjelenteket. Megállapítja a Testület határozatképes, mivel a 6+l fő képviselői létszámból 5 

fő jelen van. 

A jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Kocsis Bálint képviselőt és Ádám Zsuzsanna 

alpolgármester, amit a képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott, határozathozatal 

nélkül. 

 

Bechtold Tamás: A meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásának sorrendjét 

javasolom módosítani, a jelenlevő érdekeltek figyelembe vételével. Így 1. napirendként a 

körzeti megbízott ügyét tárgyaljuk, 2. napirendként a Váli Napközi Otthonos Óvoda 

Minőségirányítási Programját, 3. napirendként az intézményvezetői pályázatok kiírásának 

megvitatását, majd a további napirendek változatlanul hagyásával tárgyalja a képviselő-

testület. Kérem a képviselő társaimat, hogy a napirendet a korábban kiküldött meghívóhoz 

képest, az előbb említett módosításokkal fogadják el. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet elfogadja. 

 

Napirend 

 

Tárgy:                Előterjesztő  

1,/ Egyebek – A körzeti megbízott ügye   Bechtold Tamás polgármester 

2./ A Váli Napközi Otthonos Óvoda Minőségirányítási Bechtold Tamás polgármester 

    Programjának, SzMSz-ének és Házirendjének 

    jóváhagyása 

3./ Intézményvezetői pályázatok kiírásának megvitatása Bechtold Tamás polgármester 

4./ Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről Bechtold Tamás polgármester 

5./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről Dr. Balogh Lóránd jegyző 

6./ A Képviselő-testület állandó Bizottsági struktúrájának Bechtold Tamás polgármester 

    és a Bizottság létszámának átalakítása, a Képviselő- 

    testület és szervei Szervezeti és Működési Szabály- 

    zatának módosítása miatti rendelet módosítások 

    elfogadása 

7./ Beszámoló az Építéshatóság 2011. évi munkájáról Dr. Balogh Lóránd jegyző 

8./ Az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének Bechtold Tamás polgármester 

    elfogadása 

9./ Vál Község Kommunikációs stratégiájának  Bechtold Tamás polgármester 

     elfogadása 
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10./ Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást  Bechtold Tamás polgármester 

       Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás 

       Alapító Okiratának módosítása és elfogadása 

11./ Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást  Bechtold Tamás polgármester 

      Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás 

       2012. évi költségvetésének elfogadása 

12./ Belső ellenőrzési intézkedési terv elfogadása  Dr. Balogh Lóránd jegyző 

13./ Döntés az I. fokú Építéshatóság 2012. évi  Bechtold Tamás polgármester 

       finanszírozásáról 

14./ A közétkeztetést biztosító vállalkozóval kötött  Bechtold Tamás polgármester 

      szolgáltatással és üzemeltetéssel vegyes használati 

     szerződés módosításának megvitatása 

15./ Mozgókönyvtári feladat-ellátás helyzetének  Bechtold Tamás polgármester 

       megvitatása 

 

 

1. napirend 

 

A tárgy : A körzeti megbízott ügye. 

 

Bechtold Tamás:  Megadja a szót  Balázs Sándor rendőrkapitánynak, aki bejelenti, hogy 

a jelenlegi körzeti megbízottat, Nagy Jánost r.zászlóst áthelyezéssel leváltják és Bodmér, 

Vértesboglár településekhez vezénylik, míg helyére Bereczki László r.főtörzset nevezik ki a 

térség körzeti megbízottjának. 

Megköszönte Nagy János eddigi munkáját és sok sikert kívánt az új körzeti feladatokhoz. 

Bereczki Lászlónak pedig felhívja a figyelmét a fogadó órák betartására és a jó hangulat 

ápolására. 

 

Nagy János r.zl. megköszönte az eddigi támogatást. 

 

Bereczki László r.ftörzs elmondta, hogy legjobb tudása szerint szeretné végezni a munkát. 

 

Csókás Zsolt: Elmondja, hogy meg volt  elégedve a közbiztonságért elvégzett munkával, 

megköszönte és jó munkát kívánt a leköszönő és a belépő körzeti megbízottnak. 

 

Kocsis Bálint:  Megköszönte a Vál községért végzett munkát. 

 

Krúdy Péter:  Kifejezte köszönetét. 

 

Bechtold Tamás:  Köszönetet mondott a leköszönő körzeti megbízottnak, az új kollegának jó 

és hatékony munkát kíván. 

 

Csókás Zsolt: Közölte, hogy van egy felajánlás, technikai eszközöket fog szerzni és átadni 

Balázs Sándor r.kapitánynak. 

 

Balázs Sándor r. kapitány megköszönte a technikai eszközök felajánlását. 

 

2. napirendi 
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Tárgy: A  Napközi Otthonos Óvoda Minőségirányítási Programja,  Napközi Otthonos 

Óvoda SzMSz és Házirend elfogadása 

 

Kocsis Irén:  Kiegészítette a Minőségirányítási Programot. Tájékoztatott továbbá arról is, 

hogy a belső ellenőr is átnézte. 

 

Csókás Zsolt: Kérdezi, hogy évente meg lesz újítva? 

 

Kocsis Irén:  Válasza, hogy nem lesz megújítva. A dajkákra is ki kell terjeszteni. 2005-ben 

indult és 5 évente fel kell újítani. A törvény akarata szerint ki kellett egészíteni. 

 

Ádám Zsuzsanna:  Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igennel támogatta, az elfogadott 

5. csoportra szükség lenne.  A létszám meghaladta a 100 főt, ugyanis 103 a gyereklétszám és 

várhatóan 110 lesz a vége,  alapító okirat szerint 90 fő a létszám. 

 

Bechtold Tamás:  Sajnos helyfüggő az óvoda. Az óvoda pályázat és így az építés is tolódik. 

Vissza kellett egy csoportnyi gyereket utasítani. 

Kérem a képviselő-testületet, hogy a Napközi Otthonos Óvoda Minőségirányítási Programját, 

SzMSz-t és Házirendjét külön-külön fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

21/2012.(II.29.) számú határozata 

a Napközi Otthonos Óvoda Minőségirányítási Programjáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Vál Község 

Napközi Otthonos Óvodájának Minőségirányítási Programját jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bechtold Tamás polgármester 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

22/2012.(II.29.) számú határozata 

a Napközi Otthonos Óvoda SzMSz-éről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vál Község Napközi 

Otthonos Óvodájának Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bechtold Tamás polgármester 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
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23/2012(II.29.) számú határozata 

a Napközi Otthonos Óvoda Házirendjéről 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vál Község Napközi 

Otthonos Óvodájának Házirendjét jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bechtold Tamás polgármester 

 

3. napirend 

 

Tárgy: Intézmény vezetői pályázatok  

 

Bechtold Tamás:  Felvezeti a napirendi pontot, Kocsis Irán vezető óvónőnek és Antal 

Zoltán iskola igazgatónak 2012. június 30-ig szól a megbízatása. 

 

Dr.Balogh Lóránd: A Bizottság javasolja, hogy ne 05.hó 31-ig, hanem 05.hó 15-ig 

lehessen a pályázatokat beadni, 1 évre szóljanak a megbizatások. 

1 év múlva állami irányítás alá fognak esni az iskolai intézmények. (Államosítás). 

Az óvoda vezetőjének 1 év múlva lesz meg a pedagógusi szakvizsga végzettsége. 

Kérdés? Kaphat e felmentést? 

 

Bechtold Tamás: A kiírásban szükséges a szakvizsga. 

 

Krúdy Péter:  szerinte még korábban 05.01. bár ez ünnepnap,  vagy 04.30. 

15. nap a beadási határidő. 

 

Csókás Zsolt:  Mi az a legkorábbi időpont, amire be lehet adni? 

 

Bechtold Tamás: Az állam át fogja venni az iskolákat, mindenki tudja hogy 1 évre 

pályázik. 

 

Csókás Zsolt:  Akkor van egyáltalán értelme kiírni? 

 

Dr.Balogh Lóránd:  Külön kell választani, óvodánál lehet róla szó, iskolánál nem. 

 

Bechtold Tamás:  Nem bízhatjuk meg ugyanazt a személyt. 

 

Ádám Zsuzsanna:  Legyen a határidő  május 15.  

 

Csókás Zsolt: Tolódik, eredménytelen lesz, nem lesz vezető! 

 

Dr.Balogh Lóránd :  Az SzMSz szerint helyettesítésként működik. 

 

Bechtold Tamás: Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az intézményvezetői állásokra 

vonatkozó pályázati felhívásról döntsön és az előterjesztés mellékletében szereplő 

pályázati felhívások  közzétételét hagyja jóvá. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 
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Vál Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

24/2012.(II.29.) számú határozata 

a Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői álláshelyének betöltésére kiírt pályázati 

kiírás elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülte úgy dönt, hogy a határozat 

mellékletében szereplő kiírásnak megfelelően pályázati felhívást tesz közzé a Napközi 

Otthonos Óvoda intézményvezetői álláshelyének betöltésére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

25/2012(II.29.) számú határozata 

a Vajda János Általános Iskola intézményvezetői álláshelyének betöltésére kiírt 

pályázati kiírás elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat 

mellékletében szereplő kiírásnak megfelelően pályázati felhívást tesz közzé a Vajda János 

Általános Iskola intézményvezetői álláshelyének betöltésére. 

 

Felélős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. napirend 
  

 

Tárgy: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 

Bechtold Tamás:  Megkérdezte a képviselőket, hogy  felolvassa e a beszámolóját? 

 

Krúdy Péter:  Ne olvasd fel!  Viszont feltett egy kérdést, hogy a járásokkal kapcsolatban a 

martonvásári csatlakozást valóban a Testület kérte? 

 

Bechtold Tamás: Nem a testület kérte, viszont Tessely Zoltán o.képviselő úr kérdezte, mi a 

véleményünk arról ha Vál Martonvásárhoz kerül? Erre azt feleltem, hogy előnyösnek látnám.  

Martonvásár lesz a járási központ, nem Ercsi. Csak a közigazgatási ügyek kerülnek oda, pl. 

építésügy.  Az egészségügy nem, és a Rendőrség sem, az maradna Bicskén. Rebesgetik, hogy 

Martonvásáron is lesz egészségügyi központ. Martonvásárral jó a kapcsolatunk. 

A mi Tűzoltóságunkkal jó lenne, megkörnyékezni őket. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi 

határozatot. 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
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26/2012.(II.29.) számú határozata 

a két ülés közti fontosabb eseményekről szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a polgármester két ülés közti 

fontosabb eseményekről szóló beszámolóját. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. napirend 

 

 Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Vál Község Önkormányzat  

Képviselő-testültének 

27/2012.(II.29.) számú határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6. napirend 

 

Tárgy: A képviselő-testület állandó Bizottsági struktúrájának és a Bizottság 

létszámának átalakítása, a Képviselő-testület és szervei Szervezeti Működési 

Szabályzatának módosítása  

 

Bechtold Tamás:  Zsebeházyné Bozóki Erika bekerült a Polgármesteri Hivatal apparátusába, 

így kikerült a Pénzügyi Bizottságból. Csókás Zsolt képviselő is lemondott, így a 

Településfejlesztési Bizottság is működésképtelenné vált. 

 

Krúdy Péter:  A Pénzügyi Bizottság majdnem teljesen azonos a Képviselő-testülettel, így ha 

a fent említett két tag ki is válik, még mindig 5 fő marad, ami a szabályok szerint egy 

bizottság működéséhez még megfelelő létszám. 

 

Csókás Zsolt: Bechtold Tamás polgármester felé az alábbit intézte : sajnálja, hogy „a 20 

mondatból csak azt az egyet vetted ki”!  

 

Bechtold Tamás:  Kéri Csókás Zsoltot, hogy tartsa meg Pénzügyi Bizottsági tagságát és 

vegyen részt a Bizottság munkájában, értelme lenne. 

Kérdést intéz Csókás Zsolt képviselő felé : „Részt veszel e? Tudod e folytatni? 

 

Csókás Zsolt:  NEM! 
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Dr.Balogh Lóránd :  K.E. jelezte, hogy nem kíván részt venni. Felmerült egy név, maradjon 

meg az 5. fő. Függelékben szerepel az 5 név. 
 

Ádám Zsuzsanna: Sok a feladat, nem fogja az egy bizottság bírni. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

28/2012.(II.29.) számú határozata 

Zsebeházyné Bozóki Erika Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottságból való 

visszahívásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete törvényi összeférhetetlenség miatt 

visszahívja a Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagsági 

pozíciójából Zsebeházyné Bozóki Erikát. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja. 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

6/2012.(II.29.) önkormányzati rendelete 

a 

Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 10/2011.(X.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet módosítása az előterjesztés mellékletét képezi.) 

 

7. napirend 

 

Tárgy: Beszámoló az építéshatóság 2011. évi munkájáról 

 

Hujber Jenő: Az  írásbeli beszámolóból  kiemelte, hogy az elmúlt és a személyi változások 

éve volt. 

 

Ádám Zsuzsanna:  Megkérdezte, hogy mi az oka, hogy a 2010-es évben mi okozta a 

visszaesését  a , illetve az elmúlt 2011. évhez képest nagyjából azonos ügyiratszám mellet 

miért volt durván fele annyi a döntések száma? 

 

Hujber Jenő: Ennek sajnos nem a lakóépület építések számának a megemelkedése az oka, 

hanem inkább, az hogy hatóságunk több kijelölést kapott (Tabajd, Bicske, Székesfehérvári 

ügyek) illetve a határozatok mellett nagyjából ugyan annyi végzést is született az új 

jogszabályoknak köszönhetően. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
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29/2012.(II.29.) számú határozata 

az I. fokú építéshatóság munkáról szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal I. fokú 

építéshatósági munkáról szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

8. napirend 

 

Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve 

 

Bechtold Tamás:  Kapcsolatban vagyunk Zátrok Árpáddal. 03.07-ig kötelezően választ kell 

kapjunk, mi lesz a pályázatok sorsa? Bizakodásra van okunk. Még esélyes a Kisköz utca 

megépítése. 

 

Dr.Balogh Lóránd: A 2011. évi CVIII. Törvény 33.§. (1). Bek alapján az Önkormányzatnak 

legkésőbb március 31-ig éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni az arra az évre 

tervezett közbeszerzésekről. Ha más közbeszerzés beesik, ez a terv még módosítható. A 

közbeszerzési terv módosult. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

30/2012.(II.29.) számú határozata 

az Önkormányzat 2012. évi összesített közbeszerzési tervéről 

 

1.) Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben foglaltak szerint 

határozza meg a 2012. évi összesített közbeszerzési tervét. Az Önkormányzat nem 

tervez a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó, közbeszerzési értékhatárokat elérő 

beszerzéseket. A település közbeszerzési terve és közben módosítható. 

2.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az éves összesített közbeszerzési terv 

nyilvánosságának biztosításáról, valamint erre irányuló igény esetén a Közbeszerzések 

Tanácsa, vagy az illetékes ellenőrző szervek részére történő megküldéséről 

gondoskodni szíveskedjen. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

9. napirend 

 

Tárgy: Vál Község kommunikációs stratégiája 

 

Bechtold Tamás: Tájékoztatást kért arról, mi hangzott el a Bizottsági ülésen? 

 

Ádám Zsuzsanna:  Kimerítő az anyag.  Az elnök asszony kiemelte, hogy legyen újság is és 

honlap is és az újságot tegyük hivatalossá. Keressenek megfelelő embert aki ingyen csinálja. 
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Dr.Balogh Lóránd : Közalapítvány mint olyan legyen, rajta keresztül több feladatot meg 

lehet oldani, pl. újság, reklám bevétel, külsősök támogatása 

 

Ádám Zsuzsanna: Anyagi hátteret beterveztettük a költségvetésbe, 180 ezres nyomdaköltség  

6 szám/év esetén. 

 

Dr.Balogh Lóránd: Nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani. Mire költöttük el az 

50 milliót? Adósság csökkentésre, ezt kommunikálni kell. 

 

Kocsis Bálint : Egyirányú, kifejezetten önkormányzati tájékoztató. Vagy bejegyzett lap és a 

lakosság visszajelezhessen. A Bizottság ez utóbbit támogatta. 

 

Bechtold Tamás:  Az utolsó szám már lehetőséget adott arra hogy a lakosság megszólaljon. 

Azt aki ingyen csinálja, azt nem lehet határidő betartására rákényszeríteni. 

 

Ádám Zsuzsanna:  Erre számítva a következő számban felhívást teszünk közzé, többek 

között arra is hogy keresünk megfelelő embert aki ingyen csinálná. 

 

A képviselő-testület 3 igen és 2 nem szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Vál Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

31/2012.(II.29.) számú határozata 

Vál Község Kommunikációs stratégiájáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vál Község Önkormányzatának 

Kommunikációs stratégiáját a melléklet szerint elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10. napirend 

 

Tárgy: Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű beruházást Lebonyolító és Üzemeltető 

Intézményi Társulás alapító okiratának módosítása és elfogadása 

 

Bechtold Tamás: Az alapító okirat 1-7 és 9-11-ik pontjaiba a „költségvetési szerv” 

megnevezés helyébe a „jogi személyiségű társulás lép. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

32/2012.(II.29.) számú határozata 

Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi 

Társulás Alapító Okiratának módosítása 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Baracska-Kajászó-Vál 

Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás Alapító Okirata 
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módosítására” vonatkozó előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket 

hozza: 

 

I. 

 

A Képviselő-testület a Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító és 

Üzemeltető Intézményi Társulás 78/2002.(VIII.16.) számú határozatával elfogadott Alapító 

Okiratát 2012. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. Az Alapító Okirat bevezetőjében az 1992. évi XXXVIII. tv. 88. §. – 90. §-ra történő 

hivatkozás hatályát veszti. 

2. Az Alapító Okirat számozása tévesen 5. sorszámtól indul, s több helyen pontatlan, 

mely pontok számozása kijavításra kerül, az Alapító Okirat pontjai helyesen 1-11. 

pont számozásúak. 

3. Az Alapító Okirat 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10. és 11. pontjában a „költségvetési” 

szerv megnevezés helyébe „jogi személyiségű társulás” megnevezés lép. 

4. Az alapító Okirat 5. ont első bekezdés szövegezése a „Helyi önkormányzati 

költségvetési szerv” mondatrész, s a zárójelben szereplő szövegezése, valamint az azt 

követő második és harmadik bekezdés hatályát veszti, a negyedik bekezdés pedig az 

„önállóan működő” mondatrészt követően kiegészül a „mely az 1997. évi CXXXV. tv. 

17.§(1) bekezdése szerint a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok 

szerint gazdálkodik”  mondatrésszel, az utolsó bekezdésben pedig a „Baracska-

Kajászó Községek Körjegyzősége” mondatrész helyébe a „Baracska Község 

Önkormányzata Polgármesteri Hivatala” mondatrész lép. 

5. Az Alapító okirat 6. pont Alaptevékenységi szakfeladat sor „682002 Nem lakóingatlan 

bérbeadása, üzemeltetése” szövegezés „680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése” szövegezésre változik. 

6. A 9. pont kiegészül „A jogi személyiségű társulás önálló fizetési számlával 

rendelkezik. 

 

II.  

 

A Képviselő-testület a Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító és 

Üzemeltető Intézményi Társulás Alapító Okiratát az I. pont szerinti módosítással az 1. számú 

mellékletben foglalt tartalommal egységes szerkezetbe foglaltan elfogadja, s felhatalmazza a 

polgármestert annak kiadására. 

 

III. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű 

Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás Alapító Okiratát a változások 

átvezettetése érdekében 10 napon belül küldje meg Baracska község Önkormányzatának, s 

kérje a törzskönyvi adatokban a módosítások bejegyeztetését. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: döntést követő 10 nap  

 

11. napirend 
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Tárgy: Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű beruházást Lebonyolító és Üzemeltető 

Intézményi Társulás 2012. évi költségvetéséről 

 

Bechtold Tamás: A tavalyi évhez képest nincs változás. 

Boriszov Zoltán Baracska polgármestere el akarja végezni az útfelügyeletet és a csatorna 

fedlapok felülvizsgálatát 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Vál Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

33/2012.(II.29.) számú határozata 

a Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi 

Társulás 2012. évi költségvetése elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást 

Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás 2012. évi költségvetését 17.000 eFt, azaz 

Tizenhétmillió-forint bevétellel és 17.000 eFt, azaz Tizenhétmillió-forint kiadással 

jóváhagyja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

12. napirend 

 

Tárgy: Belső ellenőrzési és intézkedési terv  

 

Dr.Balogh Lóránd :  Az adóügyintéző jól végzi a munkáját. Az ellenőrzés a Hivatal 

gyakorlati működésében komoly hibákat nem tárt fel, csupán néhány kisebb jogszabályi 

pontosítást és az adó végrehajtás két technikai megoldásának átdolgozását látta indokoltnak.  

A helyi adó rendeletből az ideiglenesen végzett iparüzési tevékenységet törölni kell. 

Az  építmény adó hatálya alá nem tartozó épületek körének felülvizsgálatát el fogjuk végezni 

és végre fogjuk hajtani. 

A végrehajtásunk jó, sőt, több  felszólítást küldünk ki mint ahányat a jogszabály kötelezően 

előír, hogy az ügyfeleket befizetésre ösztönözzük. 

 

Bechtold Tamás:  A Tordasi „Kisbíró” újság szerint településükön a kintlévőség 17,5 millió 

forint. Nálunk a kintlévőség 5,5 millió, mely zömmel céges adósság. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

34/2012.(II.29.) számú határozata 

a belső ellenőrzés folyamán feltárt hiányosságok megszüntetésére készített jegyzői 

intézkedési terv elfogadásáról 

 

l. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy belső ellenőrzés 

folyamán feltárt hiányosságok megszüntetésére készített jegyzői intézkedési tervet a melléklet 

szerint elfogadja. 
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2. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési vizsgálat által feltárt 

hiányosságok orvoslására a jegyző által javasolt 2012. május 31-ei határnapot szabja meg. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2012. május 31. 

 

13. napirend 

 

Tárgy: Döntés az I. fokú Építéshatóság 2012. évi finanszírozásáról 

 

Dr.Balogh Lóránd: Vál, Óbarok és Felcsút települések építéshatósági feladatait Vál Község 

által fenntartott I. fokú Építéshatóság látja el. Vál Község Önkormányzata már az elmúlt 

évben  sem tudta finanszírozni az Építéshatóság fenntartását, melyet Felcsút község teljes 

egészében magára vállalt. Ez évben is ez a helyzet, így a 2012. évben az I. fokú Építéshatóság 

költsége a következő képen alakul: A Normatív támogatás     1.183ezer forint 

                                                         Felcsút Önkormányzata   6.877 ezer forint 

                                                         I. fokú ép.hat összesen:    8.060 ezer forint 

A szerződéseket ne módosítsuk. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

35/2012.(II.29.) számú határozata 

a Vál községi székhellyel működő I. fokú Építéshatóság 2012. évi költségvetéséről és 

finanszírozásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váli I. fokú Építéshatóság 

2012. évi költségvetését az előterjesztés mellékletét képező tervezet szerint jóváhagyja és 

finanszírozását az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Normatív támogatás:       1.182.537.-Ft 

Vál Község Önkormányzat hozzájárulása:        0.-Ft 

Óbarok Község Önkormányzat hozzájárulása:                  0.-Ft 

Felcsút Községi Önkormányzat      6.877.463.-Ft 

Az I. fokú Építéshatóság 2012. évi költségvetése összesen:  8.060.000.-Ft 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint, illetve folyamatos 

 

 

14. napirend 

 

Tárgy: A közétkeztetést biztosító vállalkozóval kötött szolgáltatással és üzemeltetéssel 

vegyes használati szerződés módosításáról 

 

Bechtold Tamás: A korábbi szerződésben rögzítve volt az egyéb rendezvények rendje. 

Feltárásra került, hogy az E-ON 70 ezer forintos villanyszámlája 40 ezer forint alapdíjat 

tartalmaz, melyet megvétóztunk. A készenléti 60 kW-nál lényegesen kevesebb az 
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áramigényünk, így a reklamációnk jogos, melyre még az E-ON nem válaszolt, 15 nap 

türelmet kért, hogy az alapdíjat lecsökkentsék. 

Az üzemeltető fájlalja, hogy nem kap tőlünk térítési díjat. Egyezkedtünk és megállapodtunk 

abban, hogy a víz-csatorna-villany közművek 100 %-át, míg a gáz 50 %-át fizetjük, az 50 %-

ot szintén Ő, így bármikor használhatjuk a termeket, nem kell kuncsorognunk. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi 

határozatot. 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

36/2012.(II.29.) számú határozata 

A közétkeztetést biztosító vállalkozóval kötött szolgáltatással és üzemeltetéssel vegyes 

használati szerződés módosításáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a közétkeztetést 

biztosító vállalkozóval kötött szolgáltatással és üzemeltetéssel vegyes használati szerződés 

módosításához a közszolgáltatói térítési díjak fizetésére vonatkozóan.  

Vál Község Önkormányzata vállalja a Közösségi ház gáz számlájának 50 %-os kifizetését. 

Felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

15. napirend 

 

Tárgy: Mozgókönyvtári feladat-ellátás helyzetéről 

 

Ádám Zsuzsanna: Próbáljunk saját könyvtárat kialakítani, ne csatlakozzunk a 

mozgókönyvtárhoz. A volt orvosi rendelő helyiségeiben egy klubbal kössük össze. 

 

Bechtold Tamás : Bevált a kistérséggel, 530 ezer a normatíva, ebből 200 ezret a központi 

könyvtár leszed magának fejlesztésre és bérre. A fennmaradót bármire költhetjük. 

Javaslat, hogy az orvosi rendelőben klub-könyvtárat kellene üzemeltetni. 

Kikötés, hogy heti 4x3 órát kell nyitva tartani, felügyelni. 

Elindulna egy kulturális élet, mert jelenleg csak a gyúró terem van semmi más. 

2013. 01.01.-től  változás lesz, kistérség átalakul járássá, így 8 hónapról beszélünk. 

 

Ádám Zsuzsanna Előírás a könyvtárosi végzettség  + a kötetszám. 

Ha a kettőt kapcsoljuk – sajátot és a mozgót – nem kell könyvtárosi végzettség. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi 

határozatot. 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

37/2012.(II.29.) számú határozata 

Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretein belül működő 

mozgókönyvtári szolgáltatáshoz való csatlakozásról 

 



 

14 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülte úgy dönt, hogy megerősíti a 

31/2011.(II.24.) számú határozatát és fenntartások nélkül csatlakozni kíván a Vértes Többcélú 

Kistérségi Önkormányzati Társulás által szervezett mozgókönyvtári szolgáltatáshoz. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

                      

Bechtold Tamás polgármester a rendes nyílt ülést bezárta  és zárt ülést rendelt el. 

 

 

      -k.m.f.- 

 

  Bechtold Tamás    Dr. Balogh Lóránd 

  polgármester     jegyző 

 

 

 

  Kocsis Bálint     Ádám Zsuzsanna 

  hitelesítő     hitelesítő 


