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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 28-i 

  üléséről 

 

Helye:  Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terme 

 

Jelen vannak: Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs képviselő, Csókás Zsolt 

  képviselő, Kárpáti Hajnalka képviselő, Kocsis Bálint képviselő, Krúdy 

  Péter képviselő, Váradi Endréné jegyző helyett eljáró köztisztviselő 

 

Ádám Zsuzsanna alpolgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés 

határozatképes, mivel a 6+l fő képviselői létszámból 6 fő jelen van. 

Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására, melyet a képviselő-

testület egyhangúlag elfogadott. 

 

NAPIREND 

Tárgy:          Előterjesztő 

 

1./ Döntés a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzat   Ádám Zsuzsanna 

     Társulásból való kilépésről     alpolgármester 

2,/ Elsőfokú építésügyi igazgatási területén hatósági   Ádám Zsuzsanna 

     igazgatási társulásra szóló társulási megállapodás  alpolgármester 

    felmondásáról döntés 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1. Napirend 

Tárgy: Döntés a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulásból való 

kilépésről 

 

Ádám Zsuzsanna: A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás munkaszervezetét 

megszüntetik, erről már döntött a társulási tanács. A Bicskei Polgármesteri Hivatal veszi át a 

feladatokat. Januártól felállnak a járások és sok dolog átkerül a járásokhoz, amit a kistérség 

látott el. Megmaradhatnának a feladat ellátások, ha bizonyos feladatokra társulásokat hoznánk 

létre, de az állami támogatást nem kap. A járások kialakításával átkerülünk a Martonvásári 

Járáshoz. Jeleznünk kell, hogy kilépünk a Vértes Többcélú Kistérségi Társulásból, és a 

csatlakozásról is kell dönteni Martonvásár felé. Társulni lehet a településeknek, de mint 

támogatott szervezet nem fog működni kistérség. A Martonvásári járásba 33 fő szükségeltetik, 

minden település bead lélekszám arányosan 1-2 tisztviselőt. 

 

Artai Balázs: A ki- és belépésnek idejét dátumozni kell. A kilépés rendbe szeptember 30., a 

belépést is most kell eldönteni? 

 

Ádám Zsuzsanna: Csatlakozni lehet később is. 

 

Kárpáti Hajnalka: Az orvosi ügyelet járás határ hogyan lesz megoldva? Az egészségügyi 

szakellátás hol történik? 
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Ádám Zsuzsanna: Az orvosi ügyeletet ujjá szervezik. Mi jeleztük, hogy az orvosi ügyelet itt 

van folyamatban Bicskén. 

 

Kárpáti Hajnalka: Ebből a váltásból, hogy a Martonvásári járáshoz tartozunk, népszavazás 

lesz. 

 

Ádám Zsuzsanna: Konkrétan senki sem tud semmit. A járás a közigazgatást érinti, az 

egészségügyet nem. Nem tudtak válaszolni a Családsegítő Szolgálat sorsáról sem. 

 

Krúdy Péter: Felelőtlenség lenne most dönteni, hogy ki akarunk lépni a Vértes kistérségből, 

aki ellátja a feladatokat. Január l-től megszűnik. Hoztak egy törvényt ami nem működik. Az 

orvosi ellátásról semmi konkrétum. Nem tudom megszavazni. Olyan döntést kényszerítenek 

ránk, aminek nem tudjuk a végét. Ha automatikusan megszűnik, akkor nincs miről beszélni. 

 

Ádám Zsuzsanna:  Martonvásáron is meg vannak ezek a feladatok.  Januártól fizetni kell a 

feladat ellátásért, joga van a településeknek ezeket a társulásokat megtartani. 

 

Kárpáti Hajnalka: Bemehetünk más járás területére bizonyos funkciókkal? 

 

Ádám Zsuzsanna: Nem tudom, hogy van-e lehetőség átjárásra járások között. 

 

Csókás Zsolt: Nagy a bizonytalanság. Kérjünk konkrét kérdésekkel állásfoglalást. 

Válaszoljanak konkrétan kérdéseinkre. 

 

A képviselő-testület 1 igen, 3 nem szavazattal és 2 tartózkodással nem fogadta el a Vértes 

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítására vonatozó 

határozati javaslatot. 

 

A képviselő-testület 1 igen, 2 nem szavazattal és 3 tartózkodással nem fogadta el a Vértes 

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulásból való kilépésre vonatkozó határozati 

javaslatot. 

 

/Krúdy Péter távozott az ülésről, így a képviselő-testület létszáma 5 fő./ 

 

Kárpáti Hajnalka: Gondoljuk át mi az az információ ami hiányzik a járások kialakításával 

kapcsolatban. Írjuk össze. 

 

Csókás Zsolt: Hívjunk le illetékest a Kormányhivatalból, aki tájékoztatást tud adni. 

 

Ádám Zsuzsanna: Felvetődött a Földhivatal kérdése is a tájékoztatón. 

 

Kárpáti Hajnalka: Elhamarkodott volt, hogy járást váltunk. Inkább visszakozzunk.  

 

2. Napirend 

Tárgy: Elsőfokú építésügyi igazgatási területén hatósági igazgatási társulásra szóló 

társulási megállapodás felmondásáról döntés 

 

Ádám Zsuzsanna: Föl fog állni több járás, mint amennyi építéshatóság lesz. Bicskén és 

Martonvásáron van építéshatóság. 
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Csókás Zsolt: Ha maradunk Bicskénél akkor is meg kell szüntetni az építéshatóságot? 

 

Ádám Zsuzsanna: Ha maradunk, akkor sem fognak kettőt tartani. 

 

Kocsis Bálint: Az a kérdés, hogy a mi emberünk hova fog kerülni. 

 

Ádám Zsuzsanna: Egy főt üzemeltetési feladatra, felső fokú végzettséggel szeretne a 

Kormányhivatal. 

 

Kárpáti Hajnalka: Ilyen esetben a végkielégítést ki fizeti? 

 

Ádám Zsuzsanna: Az önkormányzatnak kell megválni tőle. Nem a Kormányhivatal fogja 

fizetni a végkielégítést. Egy alapból pályázni lehet az összegre. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

122/2012.(IX.28.) számú határozata 

az elsőfokú építésügyi igazgatási területén hatósági igazgatási társulásra szóló társulási 

megállapodás felmondásáról 

 

1./ Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az elsőfokú építésügyi igazgatási 

területén hatósági igazgatási feladatok ellátására Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-

testületével és Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületével megkötött társulási 

megállapodást – a megállapodás 12./ pontja, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és 

együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4. § (1) bekezdése alapján – 2012. 

december 31-i hatállyal felmondja. 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező, a 

társulás megszűntetéséről szóló megállapodás aláírására. 

 

A határozat végrehajtásának határideje: 2012. december 31. 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az alpolgármester asszony megköszöni a 

részvételt és az ülést bezárja. 

 

     -k.m.f.- 

 

    

  Ádám Zsuzsanna    Váradi Endréné 

  alpolgármester           jegyző helyett eljáró 

         köztisztviselő 

 

   

  Kárpáti Hajnalka    Kocsis Bálint 

  hitelesítő     hitelesítő 

 

 

 


