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JEGYZŐKÖN YV 

 

 

Készült:   Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

   2012. április 12-én 18.oo 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, Dr. 

   Balogh Lóránd jegyző, Nagy István VÖT elnöke, Váradi Endre 

   VÖT, Vabrik Zoltán VÖT parancsnoka,  Antal  Zoltán   intézmény- 

   vezető, Körmendi Mónika intézményvezető helyettes, Kocsis Irén  

   intézményvezető, Simon Lászlóné jegyzőkönyvvezető  

 

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

megjelenteket. Megállapítja a Testület határozatképességét, mivel a 6+l fő képviselői 

létszámból 6 fő jelen van. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Ádám Zsuzsanna alpolgármestert és Kocsis Bálint 

képviselőt, amit a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadott, határozathozatal nélkül. 

 

Bechtold Tamás: A mai testületi ülésünk napirendi pontjaival kapcsolatban az előzetes 

kiküldött változathoz képest változtatásokat szeretnék eszközölni. Első napirendként a Váli 

Önkéntes Tűzoltóság beszámolóját vitassuk meg, és javaslom zárt ülés keretében 

megtárgyalni az iskola igazgatója Antal Zoltán és köztem történt levelezést.  

 

Csókás Zsolt: Véleményem szerint nem tartozik a képviselő-testületre, munkáltató és 

munkavállaló közötti levelezés történt. Beszéljék meg egymás között. Akkor kellene a 

képviselő-testületnek bele folyni, ha úgy látnánk, hogy veszélyezteti az iskola működését. 

Nem javaslom a zárt ülést. 

 

18.15 órakor megérkezett Kárpáti Hajnalka képviselő. 

 

Krúdy Péter: Támogatom Csókás képviselőtársam véleményét. Mint képviselő-testület nem 

kell belefolyni. Beszélhetünk róla.  

 

Kocsis Bálint: Beszélhetünk róla, de nem testületi ülés keretében. 

 

Kárpáti Hajnalka: Ha igényt tart a két fél, hogy a képviselő-testület tárgyalja akkor 

foglalkozzunk a témával, ha nem akkor kettejük ügye. 

 

Artai Balázs: Egy a véleményem az előttem szólókkal. 
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Bechtold Tamás: Megkérdezi Antal Zoltán iskola igazgatót, hogy elfogadja-e, hogy nem 

tárgyalta a témát a képviselő-testület, beszéljük meg ketten. 

 

Antal Zoltán: Részemről nem gondoltam, hogy a kettőnk közötti levelezés képviselő-testületi 

téma lesz. 

 

Bechtold Tamás: Akkor nem rendelek el zárt ülést, hétfőn leülünk és tárgyalunk. 

Kérem képviselő-társaimat, hogy a napirendet az előzőekben említett Tűzoltóság 

beszámolójával kibővítve fogadják el. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet elfogadja. 

 

Napirend 

 

Tárgy:         Előterjesztő   
 

1./ Beszámoló a Váli Önkéntes Tűzoltóság 2011. évi                  Vabrik Zoltán 

     tevékenységéről                                                                           VÖT pk. 

2./ Döntés a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti          Bechtold Tamás 

     Társuláshoz történő csatlakozásról           polgármester 

3./ A KEOP 4.2.0/A jelű pályázat önerejéhez pénzügyi               Bechtold Tamás 

    fedezet biztosításáról és a 96/2011.(VI.07.) számú                   polgármester 

    határozat módosításáról 

4./ Döntés a TÁMOP-6.1.2/11/1 „Egészségre nevelő és         Bechtold Tamás 

     szemléletformáló életmód programok” pályázaton                  polgármester 

     való indulásról 

5./ Egészségházban történő helyiségbérlés kérdésének         Bechtold Tamás 

     megvitatása              polgármester 

6./ Egyebek 

 

 

Csókás Zsolt: Hiányolom a két ülés közötti tevékenységről szóló beszámolót 

 

Bechtold Tamás: A határidők miatt volt fontos most képviselő-testületi ülést tartani, a soron 

következő rendes ülés április 26-án lesz. 

 

l,  napirend 

 

Tárgy: Beszámoló a Váli Önkéntes Tűzoltóság 2011. évi tevékenységéről 

 

Írásos beszámoló a jegyzőkönyv melléklete. 

 

Vabrik Zoltán: Szóban ismertette az írásos beszámoló főbb elemeit. 

 

Bechtold Tamás: Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, van-e kérdés, hozzászólás a 

beszámolóval kapcsolatban.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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40/2012.(IV.12.) számú határozata 

a Váli Önkéntes Tűzoltóság 2011. évi tevékenységéről 

szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váli Önkéntes 

Tűzoltóság 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy István: Kéréssel fordulok a képviselő-testülethez, mint a VÖT elnöke. Az önkéntes 

tűzoltóság ebben az évben ünnepli fennállásának 15. évfordulóját, mely alkalomból 

ünnepséget szervezünk. Szeretnénk kérni a képviselő-testületet, hogy egy csapatzászlóval 

megtisztelné a tűzoltóságot, nagy megtiszteltetés lenne számunkra. Már érdeklődtem a zászló 

elkészítésének költségei felöl, kb. 80-100 eFt lenne. 

 

Bechtold Tamás: Javaslom, hogy 100 eFt erejéig járuljon hozzá a képviselő-testület a VÖT 

részére készítendő csapatzászló költségeihez. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

41/2012.(IV.12.) számú határozata 

a Váli Önkéntes Tűzoltóság csapatzászló költségeihez 

hozzájárulás 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, a Váli Önkéntes Tűzoltóság részére 

fennállásának 15. évfordulója alkalmából csapatzászlót adományoz, melynek költségeihez 

100 eFt erejéig járul hozzá. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Vabrik Zoltán: Javasolom a hivatalnak, hogy a településen  mérjük fel a veszélyes fákat az 

élet- és balesetveszély elkerülése érdekében. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Igen, célszerű lenne felmérni a veszélyes fákat. Előre is köszönöm a 

Tűzoltóság segítségét. 

 

2. napirend 

 

Tárgy: Döntés a Bicske és Környéke Orvosi Ügyelet Társuláshoz történő csatlakozásról 

 

Bechtold Tamás: Sarokba vagyunk szorítva, nincs választási lehetőségünk. A Bicske és 

Környéke Orvosi Ügyelet Társuláshoz történő csatlakozás az önkormányzatra l,7 mFt kiadást 

jelent egy évre. Legnagyobb probléma, hogy nagyon messze vagyunk Bicskéhez. A 

számítások a lakosság száma, az ügyeleti ellátottak és üzemanyag vonatkozásában történtek. 

Havi 150 eFt kiadást jelent az önkormányzatnak, a jelenlegi 0.-Ft hozzájárulással szemben. 
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Kárpáti Hajnalka: Ez idáig kis mozgástere volt az ügyeletes orvosoknak. Nem kellett 

fenntartani rendelőt az ügyeletnek. Túl messzinek érzem a segítséget. 

 

Bechtold Tamás: Az ügyeleti rendszer három lábon áll – menjen a beteg Bicskére, küldjön az 

orvosi ügyelet orvost, vagy mentőt. A diszpécser látja, hogy hol jár az orvos, vagy mentő. Így 

kilométereket, költségeket lehet spórolni. 

 

Kárpáti Hajnalka: Az OEP támogatás egyenesen megy Bicskére? 

 

Dr. Balogh Lóránd: Mindkét megoldás működhet, de Bicske kérni fogja, hogy egyenesen 

utalják részére, a társult önkormányzatok felhatalmazása alapján. 

 

Bechtold Tamás: Kalkulált összegről van szó. Kiírják a pályázatot a települések lefedésére. 

 

Csókás Zsolt: Hangosan gondolkodom, kap riasztást Alcsútdobozról, Válról és esetleg 

Vértesacsáról az autó, mindhárom település megfizeti a km-re járó összeget. Valamiféle 

útnyilvántartás biztosan szükséges. 

 

Bechtold Tamás: Fix árról beszélünk. Az ügyeleti rendszer mindenki számára tartalmaz 

rizikót. Az útnyilvántartás megbonyolítja a rendszert.  

 

Ádám Zsuzsanna: Minden alkalommal oda-vissza számolják az utat. Nem fogja külön 

kezelni a vállalkozó az útiköltséget. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Valószínű kértek előzetesen árajánlatot, azzal számoltak. 

 

Kárpáti Hajnalka: Kiírják a közbeszerzést, nem tudjuk ki fogja ellátni az orvosi ügyeletet, 

nem ismerjük a személyi feltételeket. 

 

Bechtold Tamás: Bicske meg van elégedve a mostani ügyelettel. Nem tudom honnan fognak 

ennyi orvost szerezni, ugyanis havonta két ügyeletet kell adni egy-egy orvosnak. Célszerű 

lenne ha azok az orvosok ügyelnének akik most is ügyelnek. 

 

Ádám Zsuzsanna: Szeptember 1-től indulna az új orvosi ügyeleti ellátás, ami azt jelenti, 

hogy az önkormányzat költségvetését ebben az évben négy hónapon át érint, havi 150 eFt 

összeggel. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

42/2012(.IV.12.) számú határozata 

a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társuláshoz történő csatlakozásról és a Társulási 

Megállapodás jóváhagyásáról 

 

 

1.) Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egészségügyről 

szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.§ (l) bekezdés c.) pontja szerinti háziorvosi 

ügyeleti tevékenység kötelező feladatellátásának biztosítása érdekében 2012. 

szeptember l-jai hatállyal csatlakozik a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti 

Társuláshoz. 
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2.) A Képviselő-testületi a Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás (2060. 

Bicske, Kossuth tér 14.) Társulási Megállapodását egységes szerkezetben a határozat l. 

számú melléklete szerint jóváhagyja. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Társulási 

Megállapodás aláírására. 

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

3. napirend 

 

Tárgy: A KEOP 4.2.0/A jelű pályázat önerejéhez pénzügyi fedezet biztosításáról és a 

96/2011.(VI.07.) számú határozat módosításáról 

 

Bechtold Tamás: A határozat meghozatalára azért van szükség, mert az ÁFA nőtt, emiatt az 

önerő összege is nő. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Jó hír, hogy a közbeszerzést ellenőrizték és elfogadásra került. 

 

Bechtold Tamás: Többlépcsős kifizetési pályázatról van szó. A kivitelező megfinanszírozta 

idáig a költségeket. A pályázat az ellenőrzésen átment és utalják a pénzt. A szerződés 

módosítani kellet a határidő és összeg tekintetében is.  

 

Ádám Zsuzsanna: Megkérdezi, az ÁFA növekedést is fizeti a támogató? 

 

Dr. Balogh Lóránd: Arányosítva igen. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

43/2012.(IV.12.) számú határozata 

a 96/2011.(VI.07.) számú határozat részbeni módosításáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vál Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 96/2011.(VI.07.) számú  határozatát a beruházások várható költségeit illetően 

módosítja. 

 

I. A 2473. Vál, Szent István tér l. szám alatti Vajda János Általános Iskola 

fejlesztését célzó tervezett beruházás várható teljes beruházási költsége 

59.740.800.-Ft, a tervezett beruházás, támogatás szempontjából elismerhető 

bekerülési költsége (elszámolható) 59.740.800.-Ft. Az önkormányzati saját erő 

8.961.120.-Ft, melyet az önkormányzat saját forrásból biztosít. A pályázati 

forrásból igényelt támogatás 50.779.680.-Ft. 

II. A 2473. Vál, Vajda János u. 45. szám alatti Napközi Otthonos Óvoda és a 2473 

Vál, Vajda János u. 2. szám alatti Polgármesteri Hivatal fejlesztését célzó tervezett 

beruházás várható teljes beruházási költsége 22.172.295.-Ft, a tervezett beruházás, 

támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható) 

22.172.295.-Ft. Az önkormányzati saját erő 3.325.844.-Ft, melyet az 
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Önkormányzat saját forrásból biztosít. A pályázati forrásból igényelt támogatás 

18.846.451.-Ft. 

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati forrásból nyújtott támogatás 

elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét költségvetésében elkülöníti. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

4. napirend 

 

Tárgy: Döntés a TÁMOP-6.1.2/11/1 „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód 

programok” pályázaton való indulásról 

 

Bechtold Tamás: Az egészségre nevelő pályázat jó lenne, mely 100 %-os támogatott. Több 

helyen lehet indulni egyszerre pl. lakosság, iskola, óvoda. 

 

Kárpáti Hajnalka: Ki fogja megírni a pályázatot? Ötlet kell, hogy mit szeretnénk. 

 

Bechtold Tamás: A pályázatírásnak nincs költsége. 

 

Ádám Zsuzsanna: Felhívja a figyelmet, hogy a pályázat utófinanszírozású. 

 

Krúdy Péter: Mi van, ha nem nyert a pályázat? Olyan feleslegesek ezek a pályázatok. 

Egészségre nevelés – nincs pénze az embereknek! 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, l tartózkodás mellett elfogadta az alábbi 

határozatot. 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

44/2012.(IV.12.) számú határozata 

a TÁMOP-6.1.2/11/1 kódú „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok” 

megnevezésű pályázaton való indulásról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy indulni kíván a TÁMOP-

6.1.2/11/1 kódú „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok” megnevezésű 

pályázaton. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, a Jegyzőt és a Polgármesteri Hivatal 

apparátusát, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a pályázaton aló sikeres indulás 

előkészítése érdekében. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. napirend 

 

Tárgy: Egészségházban történő helyiségbérlés kérdésének megvitatása 

 

Bechtold Tamás: Vitathatatlan, hogy pszichológiai tevékenységre szükség van a faluban. 

Nem kérdés hogy jó lenne, ha helyben kezelni tudna valaki. Azt kell eldönteni, hogy milyen 

módon lehetne finanszíroztatni. 
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Csókás Zsolt: Szeretnénk segíteni. Nem szeretnénk pénz kérni a helyiségért. Olyan 

időpontban biztosítjuk ezt a tevékenységet vállalkozó részére térítésmentesen amikor nyitva 

van a ház. Az a gond, hogy a védőnői dolgozó szoba alkalmas a pszichológiai tevékenység 

folytatására is. 

 

Kárpáti Hajnalka: Kérelmező leírta, hogy keddenként 11-17 ill. 11-15 óra között kívánja 

használni az épületet, amikor én helyettesítek, így nem ütközik a két tevékenység.  

 

Bechtold Tamás: Javaslat, jön a nyár nincs fűtés költség, szeptember végéig nézzük meg, 

hogy élet képes-e a rendelés, egy-két hónap alatt el fog dőlni van-e igény.  

 

Csókás Zsolt: A technikai feltételeket ki fogja biztosítani? 

 

Kárpáti Hajnalka: Az összes eszközről vállalkozó gondoskodik. Az időkeretet be kell 

tartani. 

 

Krúdy Péter: Augusztus végén térjünk vissza, amennyiben vállalkozó úgy látja megéri 

üzemeltetni, szükség van rá, a vállalkozás profitot termel akkor befektetni is érdemes lesz. 

 

Csókás Zsolt: Célszerű lenne önkormányzati ingatlanokra bérleti lehetőséget kidolgozni. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi 

határozatot. 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

45/2012.(IV.12.) számú határozata 

egészségházban történő helyiségbérlésről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülte úgy dönt, hogy Artainé Deák Anikó egyéni 

vállalkozó részére pszichológiai tevékenység folytatásához határozatlan időre bérbe adja az 

egészségház védőnői dolgozó szobát keddi napokon 11 órától 17 óráig, illetve 11 órától 15 

óráig. 

A képviselő-testület 2012. szeptember 30-ig térítésmentesen bocsátja rendelkezésre a 

helyiséget vállalkozó részére, ezt követően a bérleti díj mértékét meghatározza az ide 

vonatkozó rendelkezések alapján. 

Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6. napirend 

 

Tárgy: Egyebek 

 

Bechtold Tamás: A Vértes Többcélú Kistérségi Társulási ülésen hangzott el, hogy a mozgó 

könyvtár kialakításra 300 eFt-ot kapunk, ami a helyiség felújításra elegendő lesz a volt orvosi 

rendelőnél. 

A házi segítségnyújtásra állami normatíva visszafizetési kötelezettsége van a Vértes Többcélú 

Kistérségi Társulásnak, mely Vált is érinti, ugyanis 2009. évben az előző jegyző annak 

ellenére, hogy nem mi láttuk el a feladatot továbbra is úgy küldte el a jelentést, mintha 
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Tabajdon is mi látnánk el a tevékenységet. A kistérséget ellenőrizte a MÁK és 6 mFt-ot 

inkasszált ez ügyben.  

 

Dr. Balogh Lóránd: Kistérségi normatíváról van szó. Tabajd kiesett, nem voltunk  jogosultak 

plusz normatívára. 

 

Bechtold Tamás: Tabajd sem teljesítette jelentési kötelezettségét, de a kistérség sem. 

Próbáljuk szétosztani a felelősséget. Ha még egy ilyen hiba felmerül a volt jegyzővel 

kapcsolatban a fennálló perben fel kell vetni. 

 

Csókás Zsolt: Óvoda részére észrevétel. Szülői beszélgetésből szűrtem ki, hogy tavaszi 

szünetben nem merik vinni a gyerekeket az óvodába. Kérem az óvoda vezetőtől, hogy tegyen 

ki felhívást a szülők részére, hogy bátran hozzák a gyerekeket a szünetekben. 

 

Kocsis Irén: Felmértük, hogy van-e igény, mivel úgy szállítják az ebédet, tudnunk kell, hogy 

hány gyerek lesz a tavaszi szünetben az óvodába.  Négy szülő kérte a gyerek óvodai ellátását. 

Benne volt a működési szabályzatban, hogy 10 gyerek alatt nem tart nyitva az óvoda. 

 

Körmendi Mónika: Ki írjuk, elmondjuk a szülőknek és akkor sem tudunk egy szinten 

beszélni. 

 

Csókás Zsolt: Pár héttel ezelőtt küldtem kérő e-mailt gyerek néptánc csoport táborozásának 

támogatásához. Ha az önkormányzat hozzá tudna járulni, köszönettel vennénk, ugyanis több 

olyan kisgyerek van, akit anyagi okok miatt nem tudnak elengedni. 

A közvélemény kutatással kapcsolatos észrevétel: Volt egy olyan kérdés, hogy mit szégyell a 

faluban? A válaszok /78 válaszból 4 válasz/ egy része az egészségügyet szégyelli. A doktor úr 

felháborodva jelezte felém, hogy ilyen közvélemény kutatás nem felel meg a valóságnak. A 

doktor úrnak igazat kell, hogy adjak. Ha lehet a következő helyi újságban valami 

helyreigazítást tegyünk ez ügyben.  

 

Ádám Zsuzsanna: A Vajda Nap megrendezésére benyújtott Leader pályázat nem nyert. 

Tájékoztatja a képviselő-testületet. 

 

Bechtold Tamás: Beszéltem L. Simon Lászlóval ez ügyben. 

 

A polgármester megköszönte a részvételt és a közös munkát, a ülést 20.oo órakor bezárta. 

 

 

     -k.m.f.- 

 

 Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 

              polgármester              jegyző 

 

 

 Ádám Zsuzsanna       Kocsis Bálint 

              hitelesítő                                                           hitelesítő 


