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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 25-i 

  képviselő-testületi üléséről 

 

Helye:  Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem 

 

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, Kovácsné Darabos Erzsébet iskola 

  igazgató, Kocsis Irén óvodavezető, Lovas Csaba családsegítő és 

  gyermekjóléti szolg. 

 

Bechtold Tamás polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, 

mivel a 6+l fő képviselői létszámból 6 fő jelen van. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv 

hitelesítőkre Ádám Zsuzsanna alpolgármesterre és Artai Balázs képviselőre, valamint a 

jegyzőkönyvvezetőre, Simon Lászlónéra. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag 

elfogadta, határozathozatal nélkül. 

 

A meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot azzal a módosítással, 

hogy az iskola, óvoda és családsegítő és gyermekjóléti szolgálatra vonatkozó napirendeket 

előre venni, valamint további napirendként tárgyalni a törvényessége felhívást, Artai Balázsné 

kérelmét. Zárt ülés keretében kitüntetésről döntés. A képviselő-testület a napirendi pontok 

tárgyalását 6 igen szavazattal elfogadta az alábbiak szerint: 

 

NAPIREND 

 

Tárgy:         Előterjesztő   

 

1./ Vajda János Általános Iskola 2011/12. évi tevékenységéről  Bechtold Tamás 

     szóló beszámoló elfogadása     polgármester 

2./ Napközi Otthonos Óvoda 2011/12. évi tevékenységéről  Bechtold Tamás 

     szóló beszámoló elfogadása     polgármester 

3./ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat    Bechtold Tamás 

     alapiratainak módosítása      polgármester 

4./ Jelentés a két ülés közti fontosabb eseményekről  Bechtold Tamás 

         polgármester 

5./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés   Bechtold Tamás 

     elfogadása        polgármester 

6./ Óvoda Alapító Okirat módosítása    Bechtold Tamás 

         polgármester 

7./ LEADER pályázatokról döntés     Bechtold Tamás 

         polgármester 

8./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázaton  Bechtold Tamás 

     való indulásról döntés      polgármester 

9./ Védőnői szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló  Bechtold Tamás 

     elfogadása 
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10./ Járási hivatalra vonatkozó megállapodás kérdésének  Bechtold Tamás 

       megvitatása       polgármester 

11./ Közös önkormányzati hivatal felállítás lehetőségének  Bechtold Tamás 

     megvitatása       polgármester 

12./ Ügyvédi megbízás      Bechtold Tamás 

         polgármester 

13./ Hó- és síkosság mentesítésről döntés    Bechtold Tamás 

         polgármester 

14./ Nyugdíjas Klub kérelme      Bechtold Tamás 

         polgármester 

15./ Törvényességi felhívás megtárgyalása    Bechtold Tamás 

         polgármester 

16./ Artai Balázsné kérelmének megvitatása    Bechtold Tamás 

         polgármester 

17./ Egyebek 

       - Iskola kérelme  

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1./  Napirend 

Tárgy: Vajda János Általános Iskola 2011/12. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

 

(Megérkezett Krúdy Péter képviselő, így a képviselő-testület létszáma 7 fő.) 

 

Bechtold Tamás: Javaslatként  hangzott el, hogy a tanév végére tegyük az oktatási 

intézmények tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalását. Az adott évről adjanak számot 

az intézmények. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 7 igen szavazattal elfogadta a Vajda János Általános Iskola 

2011/12. évi tevékenységéről szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

123/2012.(X.25.) számú határozata 

a Vajda János Általános Iskola 2011. évi munkájáról szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vajda János Általános Iskola 2011. évi 

munkájáról szóló beszámolót elfogadja és megköszöni az Iskola dolgozóinak Vál Község 

gyermekeiért végzett munkájukat. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2./ Napirend 

Tárgy: A Napközi Otthonos Óvoda beszámolója 

 

A képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal elfogadta a Napközi Otthonos Óvoda 

beszámolóját, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

124/2012.(X.25.) számú határozata 
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a Napközi Otthonos Óvoda 2011. évi munkájáról szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda 2011. évi 

munkájáról szóló beszámolót elfogadja és megköszöni az Óvoda dolgozóinak Vál Község 

gyermekeiért végzett munkájukat. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3./ Napirend 

Tárgy: A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társuló alapító 

dokumentumainak módosítása 

 

Bechtold Tamás: Alcsútdoboz és Tabajd kilépett a társulásból ezért szükséges módosítani a 

társulási alapító dokumentumait. A jövő évtől a társulásban ellátott tevékenységet csak jogi 

személyiségű társaság végezhet. Alakítanunk kell egy céget erre a tevékenységre. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Maga az intézmény jelenleg is jogi személyiség. Elkülönül maga a 

társulás és maga az intézmény. A jövőben azt a társulást is jogi személyiséggé kell alakítani, 

amely fenntartja majd az intézményt, ennek az intézkedésnek a határideje 2013. június 31. 

 

Bechtold Tamás: Nem január 1-től kell meglépni, fél év türelmi idő van rá. Elhangzott, hogy 

Kajászó településsel kellene tárgyalni ez ügyben. Jó lenne kijönni abból az összegből, amit 

normatívaként kapunk. 

 

Csókás Zsolt. Nem lesz probléma, hogy Óbarok a bicskei járásba kerül? 

 

Bechtold Tamás: Az orvosi ügyelet, szakorvosi rendelés átnyúlhatnak a járáshatárokon. Ezt a 

fajta tevékenységet az a járás fogja ellátni, ahol az iratok vannak. pl. a Földhivatal is Bicskén 

marad a Váliak számára. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Alapfeladat a családsegítés. Társulási szabadság van, járáshatárokon is 

átléphetnek. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Társulási megállapodásának módosítását, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

125/2012. (X. 25. ) számú határozata 

a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulási megállapodásának módosításáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.) A Társulási megállapodás I. 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„1. A társulás megnevezése: „Óbarok, Vál községek Szociális és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Intézményi Társulás” (továbbiakban: Társulás).” 
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2.) A Társulási megállapodás II. 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„1. A Társulás tagjainak neve, székhelye: 

1.1.  Óbarok község Önkormányzata 

    Székhelye: 2063. Óbarok, Iskola u. 3. 

     Képviseli: Borbíró Mihály polgármester 

       Számlaszáma: OTP Bank Nyrt 11736020-15365697 

 

1.2.  Vál Község Önkormányzata 

       Székhelye: 2473. Vál, Vajda János u. 2. 

       Képviseli:  Bechtold Tamás    polgármester 

       Számlaszáma: K&H Bank 10402001-50526565-56671012” 

 

3.) A Társulási megállapodás IV. 1. 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„1.1. Óbarok, Vál községek közigazgatási, ellátási területén a Szoctv. 62.§-ában 

meghatározottak alapján az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a 

legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve 

eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

a) koruk, 

b) egészségi állapotuk, 

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 

d) szenvedélybetegségük, vagy 

e) hajléktalanságuk miatt. 

 A jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzatok rendeletben 

határozták meg. Jogosultsági feltételként jövedelmi helyzet nem határozható meg.” 

 

4.) A Társulási megállapodás IV. 1. 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„1.2. A házi segítségnyújtás, a társult települési önkormányzatok közül Vál, Óbarok 

közigazgatási, ellátási területén a Szoctv. 63.§-ban meghatározott feladatok ellátására terjed 

ki.” 

 

5.) A Társulási megállapodás IV. 1. 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„1.3. Óbarok, Vál községek közigazgatási, ellátási területén a Szoctv. 64.§-ában 

meghatározottak alapján a családsegítés az alábbi feladatok ellátására terjed ki: 

 A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet 

miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok 

megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése 

céljából nyújtott szolgáltatás. 

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer 

működik. A jegyző, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a 

gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a 

társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó 

szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek 

tudomást. A kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi 

az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek 

körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés  megjelölt céljáról, 

tartalmáról. 
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 A családsegítés keretében biztosítani kell 

a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 

b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, 

továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, 

c) a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok 

megoldásának elősegítését, 

d) közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, 

e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási 

problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a 

pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult 

személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, 

f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, 

konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben 

élő családokat segítő szolgáltatásokat. 

A családsegítés keretében végzett tevékenységnek - a szolgáltatást igénybe vevő 

érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül - a szükséges mértékig ki kell 

terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a 

családsegítés akkor terjedhet ki, ha 

a) a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és 

b) a kiskorú érdekei - a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül - e szolgáltatás 

keretében is megfelelően biztosíthatók.” 

 

6.) A Társulási megállapodás IV. 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„2. Gyermekjóléti szolgáltatási feladatok: 

 

2.1. Óbarok, Vál település közigazgatási, ellátási területén a Gyvt. 39-40.§-aiban 

meghatározottak alapján a gyermekjóléti szolgáltatás a következő: 

39 § (1) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes 

szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával 

szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének 

elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség 

megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban 

történő nevelésének elősegítése érdekében 

a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a 

támogatásokhoz való hozzájutás segítése, 

b) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros 

szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, 

c) a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, 

valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás 

szervezése, 

d) a szabadidős programok szervezése, 

e) a hivatalos ügyek intézésének segítése. 

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 

érdekében 

a) a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, 

valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, 

b) a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, 
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c) az a) pontban, valamint a Gyvt 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és 

intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása, 

d) tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a 

gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének 

lehetőségéről. 

(4) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése 

érdekében 

a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: családgondozás) 

elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok 

ellensúlyozását, 

b) a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés 

és a kapcsolattartás esetében, 

c) kezdeményezni 

ca) egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét, 

cb) szociális alapszolgáltatások, különösen a családsegítés igénybevételét, 

cc) egészségügyi ellátások igénybevételét, 

cd) pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét, vagy 

ce) a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek 

ideiglenes hatályú elhelyezését, átmeneti vagy tartós nevelésbe vételét, 

d) javaslat készítése a veszélyeztetettség mértékének megfelelően 

da) a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő 

nyújtására, 

db) a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, 

dc) a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak 

megváltoztatására. 

(5)A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése 

érdekében 

a) a családgondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi 

szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési 

körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat 

helyreállításához, 

b) utógondozó szociális munka (a továbbiakban: utógondozás) biztosítása - az otthont nyújtó 

ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel 

együttműködve - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez. 

40. §  (2) A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és 

nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és 

gondozási feladatokat végez. Tevékenysége körében a 39. §-ban foglaltakon túl 

a) folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 

veszélyeztetettségét, 

b) meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges 

intézkedést, 

c) elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, illetve a települési 

önkormányzat jegyzőjének megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő 

nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv), 

d) szervezi a - legalább három helyettes szülőt foglalkoztató - helyettes szülői hálózatot, 

illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat, 

e) segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, 

f) felkérésre környezettanulmányt készít, 

g) kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, 

h)biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket, 
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i)részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

munkájában, 

j)nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.” 

 
7.) A Társulási megállapodás VI.  4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„4. A pénzügyi hozzájárulás nem fizetése esetén Vál Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete kezdeményezheti a társulásból való kizárást, valamint az összeg letiltását, azonnali 

beszedési megbízással a költségvetésbe előzőleg elfogadott és betervezett összeg erejéig” 
 

8.) A Társulási megállapodás VIII.  1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„1. A társult képviselő-testületek a csatlakozást kizárólag azon önkormányzatok 

képviselő-testületei részére teszik lehetővé, melyek  

 elfogadják a társulás céljait, 

 hatékonyan közreműködnek az ellátandó feladatok költségkímélő 

megvalósításában, 

 vállalják a költségek – így a többletköltségek – viselését, 

 jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.” 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Alapító Okirat módosítását, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 
Vál Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

126/2012. (X. 25. ) számú határozata 

a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító okiratának módosításáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító 

okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.) Az Alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„4. Az intézmény szolgáltatásainak teljesítéséhez / az ellátottak részére nyitva álló helyiség:

   

      2063 Óbarok, Vázsony u. 20. 

      2473 Vál, Vajda János u. 2.” 

 

2.) Az Alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„5. Az intézmény alapítója:    Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

    2063 Óbarok, Iskola u. 3. 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

    2473 Vál, Vajda János u. 2.” 

 

3.) Az Alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„6. Az intézmény fenntartója: „Óbarok, Vál községek Szociális és Gyermekjóléti 
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Alapszolgáltatási Intézményi Társulás” (továbbiakban: Társulás).  

 Székhelye: 2473 Vál, Vajda János u. 2. 

 Tagjai:   Óbarok Község Önkormányzat Képviselőtestülete  

     2063 Óbarok, Iskola u. 3. 

     Vál Község Önkormányzat Képviselőtestülete  

     2473 Vál, Vajda János u. 2.” 

 

4.) Az Alapító okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„8. Az intézmény ellátási területe:                Óbarok Község közigazgatási területe, 

      Vál Község közigazgatási területe.” 

 

5.) Az Alapító okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„11. A költségvetési szerv alaptevékenységébe tartozó feladatok: 
Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése 

889924 Családsegítés 

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 

889921 Szociális étkeztetés 

889922 Házi segítségnyújtás 

   

 A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

A költségvetési szerv alaptevékenysége: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 86. §-a alapján az étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,  

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés,  valamint 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § /2/ 

bekezdésében leírt a gyermekjóléti szolgáltatási alapellátás biztosítása. 

 

 Az intézmény a Vál, Vajda János u. 2 szám alatti székhelyen az alábbi feladatokat 

látja el:  

 - szociális étkeztetés,  

 - családsegítés,  

 - házi segítségnyújtás,  

 - gyermekjóléti szolgálati feladatok. 

 

 Az intézmény az Óbarok, Vázsony u. 20. szám (Napközi Otthonos Óvoda) alatt az 

alábbi feladatokat látja el: 

 - szociális étkeztetés,  

 - családsegítés,  

 - házi segítségnyújtás,  

 - gyermekjóléti szolgálati feladatok.” 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Szakmai Programjának módosítását, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 
Vál Község Önkormányzata 
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Képviselő-testületének 

 127/2012. (X. 25. ) számú határozata 

a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  Szakmai Programjának módosításáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai 

Programját az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.) A Szakmai program 1. 1. a/b. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„a,/b A szakmai program megvalósítása várható következményeinek eredményességének az 

ellátó-rendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelése  

 

A Családsegítő Szolgálat szociális információs szolgáltatást nyújt, melynek célja, hogy a 

szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat igénylők 

megfelelő tájékoztatást kapjanak az ellátások hozzáférhetőségével és az igénybevételükre 

vonatkozó szabályokkal kapcsolatban. 

Ennek során részletes tájékoztatást kell nyújtani az alábbiakkal kapcsolatban: 

 

v Az 1993. évi III. és az 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott személyes 

gondoskodást nyújtó ellátások, valamint az egészségügyi ellátások 

 

o Helyben igénybe vehető ellátások és szolgáltatások köre, feltételei, és az 

igénybevétellel kapcsolatos eljárási kérdések 

o Helyben nem elérhető ellátások, szolgáltatások elérhetősége és igénybevételük módja 

v A pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások, a családtámogatási 

ellátások, a társadalombiztosítási és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó ellátások, valamint a 

fogyatékossággal összefüggő ellátások 

o az ellátás megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv elérhetősége 

o az ellátások igényléséhez szükséges iratok 

v Ifjúsági ügyek 

v Ha a tájékoztatást kérő személy által igényelt szociális szolgáltatás helyben nem érhető 

el, a szociális információs szolgáltatást nyújtó intézkedik az ellátási lehetőségek felkutatása 

érdekében, valamint segítséget nyújt az ellátást nyújtóval való kapcsolatfelvételben és az 

ügyintézésben. 

 

A szakmai munka eredményeként a segítséget igénylők életminősége, problémamegoldó, 

konfliktuskezelő képessége javul. A szakmai munka eredményességét az évenként végzett 

elégedettségi mutatók vizsgálatával, kérdőíves módszerrel mérik. A megelőzés, felmérés és az 

időben adott szakmai segítés, gyors beavatkozás, a komolyabb problémák, krízishelyzet 

kialakulását hívatott megelőzni. 

 

Ellátottak köre 

 

Az Önkormányzat együttműködési megállapodás alapján  ellátja a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat feladatait Vál és Óbarok településeken. A két Önkormányzat között 

társulási megállapodás van a 1997. évi CXXXV.  tv. 7-8 §. alapján. 

 

A lakosság településenkénti jellemzői: 

 

Vál: Fejlődésben levő település, a település lakosságszáma folyamatosan növekszik. 

Munkalehetőség a településen nincs, főleg Székesfehérvárra és Budapestre járnak dolgozni. A 
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munkanélküliek száma viszonylag alacsony. Sok a pszichiátriai beteg. Nem jellemző a 

többgenerációs háztartás. A sokgyermekes (3-gyereknél több) családok száma magas. 

 

Óbarok: Stagnáló település, a település lakosságszáma nem változik. Munkalehetőség a 

településen nincs, főleg Bicskére, Székesfehérvárra és Budapestre járnak dolgozni. A 

munkanélküliek száma viszonylag magas. Jellemző a többgenerációs háztartás, kis 

lakásokban. A roma lakosság száma magas. 

 

A lakosság demográfiai mutatói, szociális jellemzői: 

 

Vál esetében az adatok: 

- rendszeres szociális segélyben részesültek száma:  11 

-időskorúak járadékában részesültek száma: 1 

-ápolási díjban részesültek száma: 8 

-átmeneti segélyben részesültek száma: 164 

-lakásfentartási támogatásban részesültek száma: 5 

- fogyatékosok száma: 23 

- pszichiátriai betegek száma 5 

- 60 év feletti lakosok száma: 428 

- 60 év feletti egyedül élők száma: 253 

- lakosok száma : 2513 

 

Óbarok esetében az adatok: 

- rendszeres szociális segélyben részesültek száma:  10 

-időskorúak járadékában részesültek száma: 2 

-ápolási díjban részesültek száma: 5 

-átmeneti segélyben részesültek száma: 87 

-lakásfenntartási támogatásban részesültek száma: 6 

- fogyatékosok száma: 15 

- pszichiátriai betegek száma: 4 

- 60 év feletti lakosok száma: 159 

- 60 év feletti egyedül élők száma: 75 

- lakosok száma: 789 

 

Településeinkre jellemző, hogy egyre több az időskorú lakos és folyamatosan nő az 

egyszemélyes háztartások száma. Folyamatosan nő az önkormányzatok által nyújtott pénzbeli 

és természetbeli ellátást igénybevevők száma. Sok az olyan egyszemélyes háztartás, ahol 60 

év feletti él.  

 

 

A szolgáltatás igénybevételére jogosultak a fenti települések állandó, vagy bejelentett lakosai, 

valamint lakcím nélküli személyek vehetik igénybe. Kiskorú személyre az általános segítő 

szolgáltatás akkor terjed ki, ha a kiskorú családtagjainak az általános segítő szolgáltatás 

keretében indult és a kiskorú érdekei – a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül – e 

szolgáltatás keretén belül is megfelelően biztosíthatók. A szolgáltatást igénybe vevők a tartós 

és fiatal munkanélküliek, lakhatási problémákkal küzdők, pszichiátriai betegek, vagy egyéb 

szociálisan rászoruló személyek.” 

 

2.) A Szakmai program 1.1. e. pontja az alábbiak szerint módosul: 
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„e./ A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja 

A családgondozó a jelzett, és a közösen megfogalmazott probléma megoldása érdekében a 

szociális munka eszközeivel komplex családgondozást végez. 

A családgondozás során a kapcsolattartás történhet az intézményben, ill. a család otthonában. 

Az igénybe vevő felkeresheti intézményünket az ügyfélfogadási időben. 

 

 

Az ellátottak köre : az intézmény az alábbi településeken látja el közigazgatási feladatait :   

    -  Vál 2513 fő    a gyermeklétszám :  587 fő , 

    -  Óbarok 789 fő a gyermek létszám:  167 fő 

  

Összes lakosságszám: 4.304 fő ebből a gyermek létszám összesen: 984 fő . 

 Változott a lakosság szám, az alábbiak szerint 

            - Vál 2513 fő    a gyermeklétszám :  637 fő , 

                    -  Óbarok 789 fő a gyermek létszám:  197 fő 

  

Összes lakosságszám: 3302 fő ebből a gyermek létszám összesen: 834 fő . 

 

Ügyfélfogadási idő: 

 

Az ügyfélfogadási időpontok településenként a következők : 

 2473 Vál, Vajda János u. 2. : Hétfő: 8-12, szerda: 8-16, Péntek 8 - 12, 

 2063. Óbarok , Vázsony u. 20. szerda: 12-16  óráig.” 

 

3.) A Szakmai program 1.1. h. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
„h./ Az intézmény szervezetére vonatkozó szakmai, szervezeti információk, így a szervezeti egységek 

feladatköreinek megjelölése, létszáma, szakképzettség szerinti megoszlása 

 

A Családsegítő Szolgáltatást nyújtók: 

 

 1 családgondozói státusz                     -          szociális munkás 

  

Az 1 családgondozói státusz a következőképpen tevődik össze: 1fő heti 20 óra Vál, és 2 fő 

heti 2x 10 óra Óbarok. 

 

4.) A Szakmai program 2. e. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„e./ A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja 

 

A családgondozó a jelzett, és a közösen megfogalmazott probléma megoldása érdekében a 

szociális munka eszközeivel komplex családgondozást végez. 

A családgondozás során a kapcsolattartás történhet az intézményben, ill. a család otthonában. 

Az igénybe vevő felkeresheti intézményünket az ügyfélfogadási időben. 

 

Az ellátottak köre : az intézmény az alábbi településeken látja el közigazgatási feladatait :   

  - Vál 2513 fő    a gyermeklétszám :  587 fő , 

          -  Óbarok 789 fő a gyermek létszám:  167 fő 

  

Összes lakosságszám: 4.304 fő ebből a gyermek létszám összesen: 984 fő . 
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 Változott a lakosság szám, az alábbiak szerint (ez kell helyette) 

            - Vál 2513 fő    a gyermeklétszám :  637 fő , 

                    -  Óbarok 789 fő a gyermek létszám:  197 fő 

  

Összes lakosságszám: 3302 fő ebből a gyermek létszám összesen: 834 fő . 

 

Az ügyfélfogadási időpontok településenként a következők : 

 2473 Vál, Vajda János u. 2. : Hétfő: 8-12, szerda: 8-16, Péntek 8 - 12, 

 2063. Óbarok , Vázsony u. 20. szerda: 12-16  óráig” 

 

5.)A Szakmai program 2. f. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„f./ az intézmény szervezetére vonatkozó szakmai-szervezeti információkat, így szervezeti 

egységek feladatköreinek megjelölése, létszáma, szakképzettség szerinti megoszlása: 

 

A Családsegítő Szolgáltatást nyújtók: 

 3 családgondozói státusz                     -          szociális munkás 

  

A 3 fő családgondozói státusz a következőképpen tevődik össze: Vál: egy fő 40 óra, egy fő 

heti 20 óra, Óbarok: 2 fő heti 15 óra ( összesen: 30 óra) 

Az 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet szabályozza a szakmai létszám irányszámait, és a 

létszámminimum normát. 

 

Tárgyi, technikai feltétel:  

 

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat családgondozói számára az interjúszobán keresztül  

folyik a személyes segítő munka .  

Az intézmény technikai felszereltségét tekintve a segítő munkában használatos  videó 

technikával rendelkezik. Az adminisztrációs és nyilvántartási munkákra  számítógép áll 

rendelkezésre. 

 

A  helyettesítések rendszere  

                                                                                                                  

 A helyettesítések rendje: 

 

Az intézményvezető helyettesítésének rendje: 

Az intézményvezető szabadságolása idejére az intézményvezető helyettese az 

intézményvezető által eseti időszakra megnevezett közalkalmazott. 

 

A családgondozó helyettesítése: 

A családgondozót szabadságolása idején az intézményvezető által eseti időszakra kijelölt 

családgondozó helyettesíti. 

 

Helyettesítés esetén a követendő eljárás : A helyettes a helyettesítés időtartama alatt vezetői és 

ügyintézői teendőit a legjobb tudásának megfelelően , a helyettesített személytől kapott 

útmutatás , valamint az adott ügyre vonatkozó elképzelése szerint köteles végezni , a saját 

önálló elképzeléseinek érvényre juttatása mellett. - A helyettesítés alkalmával a munkakör 

átadás - átvételt – minden esetben - írásba kell foglalni. - A helyettes köteles részletesen 

beszámolni a helyettesítettnek a megtett intézkedésről , eseményekről és a folyamatban lévő 

ügyekről .” 
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Az 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet szabályozza a családsegítés szakmai létszám irányszámait, 

és a létszámminimum normát. 

 

Tárgyi, technikai feltétel:  

 

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat családgondozói számára az interjúszobán keresztül  

folyik a személyes segítő munka .  

Az intézmény technikai felszereltségét tekintve a segítő munkában használatos  videó 

technikával rendelkezik. Az adminisztrációs és nyilvántartási munkákra  számítógép áll 

rendelkezésre. 

 

A helyettesítések rendszere  

A helyettesítések rendje 

A szakmai vezető helyettesítésének rendje: 

A szakmai vezető szabadságolása idejére  a szakmai vezető  által eseti időszakra megbízott 

munkatárs látja el a feladatot. 

 

A családgondozó helyettesítése: 

A családgondozó szabadságolása idején a vezető látja el helyettesítést. 

 

Helyettesítés esetén a követendő eljárás : -A helyettes a helyettesítés időtartama alatt vezetői 

és ügyintézői teendőit a legjobb tudásának megfelelően , a helyettesített személytől kapott 

útmutatás , valamint az adott ügyre vonatkozó elképzelése szerint köteles végezni , a saját 

önálló elképzeléseinek érvényre juttatása mellett. - A helyettesítés alkalmával a munkakör 

átadás - átvételt – minden esetben -írásban kell foglalni. - A helyettes köteles részletesen 

beszámolni a helyettesítettnek a megtett intézkedésről , eseményekről és a folyamatban lévő 

ügyekről.” 

 

6.) A Szakmai program 3. I. a. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„Gondoskodás azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban saját erőből nem képesek 

önellátásra és róluk nem gondoskodnak, továbbá azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos 

személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel 

kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására 

képesek, valamint azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az 

ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak.  

 

 

A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott 

szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása 

 

 

A házi segítségnyújtás illetékességi területe: 

   Óbarok község közigazgatási területe (5 napos nyitva tartás) 

  Vál község közigazgatási területe (5 napos nyitva tartás) 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a szolgáltatásait a három településen közösen 

szervezi meg. Ezzel a változással az esélyegyenlőség megteremtését teszi lehetővé a vidéki, 

kis létszámú településeken élők számára is. A társulás településein élő, rászoruló idős 
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emberek a hét öt napján igény szerint meleg ételhez és szakszerű gondozáshoz, ápoláshoz 

jutnak. Az intézmény az ellátási terület valamennyi településén élő rászorult számára 

egységesen magas  szakmai színvonalú alapszolgáltatások biztosítására törekszik. 

Az ellátások megvalósításával lehetővé válik a rászorulók számára, hogy minél tovább 

otthonukban maradhassanak.  

 

A társulásos formában megvalósuló alapszolgáltatásokra lehetőség van kiegészítő normatívát 

igénybe venni. Ennek segítségével a működési feltételekben előírt személyi és tárgyi 

feltételek javíthatóak, ellátotti létszám emelkedésekor a szociális gondozónők túlterheltsége 

megszűnik.  

 

A házi segítségnyújtók száma 3 fő. A házi segítségnyújtás gondozóinak száma az 1/2000 

SZCSM rendelet előírásaihoz igazodik, egy fő gondozó maximum 9 fő rászorulót láthat el. A 

házi segítségnyújtást végző alkalmazottak létszámát folyamatosan – a szakmai előírásokra is 

tekintettel- az igényekhez kell igazítani.  

A házi  segítségnyújtásban tiszteletdíjban részesíthető társadalmi gondozók is alkalmazhatók, 

számuk azonban nem haladhatja meg a szakképzett gondozók számát” 

 

 

7.) A Szakmai program 3. II. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„Az ellátandó célcsoport jellemzői: 

 
Az ellátottak köre, demográfiai mutatói, szociális jellemzői, ellátási szükségletei 

 

Községünkben kevés a munkalehetőség, ezért az aktív korúak ingázni kényszerülnek.  

Az tapasztalható, hogy a családok a generációs összetartása jellemző a településekre, de a rohanó 

életmód és az ingázás miatt, a napi gondozást családon belül nem tudják megoldani, de a 

hétvégén biztosítják az ellátást. 

 

A házi segítségnyújtást a következő tények tették szükségessé: 

 

Vál esetében az adatok: 

- rendszeres szociális segélyben részesültek száma: 11 

- időskorúak járadékában részesültek száma: 1 

- ápolási díjban részesültek száma: 8 

- átmeneti segélyben részesültek száma: 164 

- lakásfentartási támogatásban részesültek száma: 5 

- fogyatékosok száma: 23 

- pszichiátriai betegek száma 5 

- 60 év feletti lakosok száma: 428 

- 60 év feletti egyedül élők száma: 253 

- lakosok száma: 2513 

 

Óbarok esetében az adatok: 

- rendszeres szociális segélyben részesültek száma:  10 

- időskorúak járadékában részesültek száma: 2 

- ápolási díjban részesültek száma: 5 

- átmeneti segélyben részesültek száma: 87 

- lakásfenntartási támogatásban részesültek száma: 6 
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- fogyatékosok száma: 15 

- pszichiátriai betegek száma: 4 

- 60 év feletti lakosok száma: 159 

- 60 év feletti egyedül élők száma: 75 

- lakosok száma: 789 

 

Településeinkre jellemző, hogy egyre több az időskorú lakos és folyamatosan nő az 

egyszemélyes háztartások száma. Folyamatosan nő az önkormányzatok által nyújtott pénzbeli és 

természetbeli ellátást igénybevevők száma. Sok az olyan egyszemélyes háztartás, ahol 60 év 

feletti él. Mindezek indokolttá teszik a házi segítségnyújtás biztosítását.” 

 

 

8.) A Szakmai program 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„4. Az étkeztetés szakmai programja 

 

A szociális étkeztetés megszervezésében az Önkormányzat legfontosabb célja és feladata, 

hogy a szociális törvényben megfogalmazott kötelezettségének eleget téve, a tényleges igény 

esetén legyen biztosítva ez a szociális szolgáltatás. 

Szükségessé teszi továbbá az időskorú lakosok számának növekedése, valamint sok az 

egyszemélyes háztartás. 

 

A szociális étkeztetés megszervezését Vál Község Önkormányzata a BioGasztro Kft-vel 

kötött üzemeltetési és bérleti szerződésben foglaltaknak megfelelően biztosítsa. 

 

Telephely: Vál, Vajda János u. 16. 

 

A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott 

szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása 

 

A szolgáltató elnevezése 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  

 

A szolgáltató székhelye 

2473 Vál, Vajda J. u. 2. 

 

A szociális alapszolgáltatás fenntartója 

Vál Község Önkormányzata 

 

Az intézmény illetékességi területe: 

  Óbarok község közigazgatási területe (5 napos nyitva tartás) 

  Vál község közigazgatási területe (5 napos nyitva tartás)” 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: Azonnal 

 
A képviselő-testület  7 igen szavazattal fogadta el a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
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 128/2012. (X. 25. ) számú határozata 

a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési 

 Szabályzatának módosításáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti 

és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot Vál, Óbarok községek önkormányzatai tartják 

fenn az 1993.évi lll. törvény — a szociális igazgatásról a szociális ellátásokról és az 1997.évi 

XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról az e törvényekben előírt 

feladatok ellátására.” 

 

2.) A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„4. Az intézmény szolgáltatásainak teljesítéséhez / az ellátottak részére  nyitva álló 

helyiség:      2063 Óbarok, Vázsony u. 20. 

                2473 Vál, Vajda János u. 2.” 

 
3.) A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„4. A költségvetési szerv működési területe:    Óbarok Község Önkormányzat, 

                             Vál Község Önkormányzat.” 
 

4.) A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. 13. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„13. Az intézmény működési területe: 

Vál Község közigazgatási területe, valamint Óbarok Község közigazgatási területe. A 

társulási megállapodás az 1997. évi CXXXV. tv. 7-8. § alapján.” 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

4./ Napirend 

Tárgy: Jelentés a két ülés közti fontosabb eseményekről 

 

Bechtold Tamás polgármester felolvassa a beszámolója szövegét. A beszámoló jelen 

jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kárpáti Hajnalka: Dr. Kiss Tamás peres ügye hol tart? 

 

Bechtold Tamás: Két napja kaptunk egy levelet, hogy az I. fokú Bírósági végzés 3,7 mFt 

megfizetéséről szólt. Hiába adott ki a Bicskei Bíróság olyan határozatot, hogy a nettó összeget 

kell kifizetnünk. Egyeztetek az ügyvéd úrral ez ügyben. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a jelentés a két ülés közti fontosabb 

eseményekről szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta: 



 

17 

 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

129/2012.(X.25.) 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 

 

5./ Napirend 

Tárgy: Lejár határidejű határozatokról szóló jelentés elfogadása 

 

Csókás Zsolt: Van-e olyan döntés, amit nem sikerült teljesíteni? 

 

Dr. Balogh Lóránd: A hozott határozatok alapján készítjük el a jelentést, nincs olyan döntés, 

amit nem hajt végre a hivatal. 

 

Ádám Zsuzsanna: Az ÖNHIKI-ről mit tudunk? 

 

Bechtold Tamás: Beadásra került, várjuk a döntést. 

 

Dr. Balogh Lóránd: ÖNHIKI nem lesz, valamilyen támogatási formát tartalmaz a 

költségvetési tervezet, nem ilyen néven. 

 

Ádám Zsuzsanna: Hol tart az útfelújítás. 

 

Bechtold Tamás: A Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű társulás által a Jókai utca és Templom 

sor teljes aszfaltozása fog megtörténni, a Petőfi utcában útjavítás az OVIT támogatásával 

történik mintegy 3,5 mFt értékben. A vis-maior igényünkre még nem érkezett válasz. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a lejárt határidejű határozatok teljesítésére 

vonatkozó előterjesztést, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

130/2012.(X.25.) 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: Óvoda Alapító Okirat módosítása 

 

Dr. Balogh Lóránd: A Kormányhivatallal egyeztetve napoljuk el az Óvoda Alapító 

Okiratának módosítását, ugyanis nem javasolja nevelési évben a módosítást. Jogszabály 
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változás miatt szükséges módosítani az alapító okiratot, de erre van a képviselő-testületnek 

négy hónap türelmi ideje. Kérem a képviselő-testületet vegye le napirendről az Óvoda Alapító 

Okirat módosítására vonatkozó előterjesztést. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

131/2012.(X. 25.) számú határozat 

az Óvoda Alapító Okirat módosításának napirendről történő levételéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy leveszi napirendről a Óvoda 

Alapító Okirat módosítására vonatkozó előterjesztést. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. Napirend 

Tárgy: LEADER pályázatokról döntés 

 

Bechtold Tamás: A Váli Faluszépítő- és védő Egyesület a Séta tér és a Széchenyi utca 

játszótér felújítására, míg a Sportbarátok Egyesülete  a futball pálya felújítására pályázna. 

Azért az egyesületek, mert ők 100 %-os támogatást kapnak a pályázati összegből. Az 

önkormányzat önerőből ezeket a fejlesztéseket nem tudja végrehajtani, annyit tud segíteni, 

hogy az ingatlan fedezetet biztosítja és az esetleges hiányzó összeget pótolja. 

 

Csókás Zsolt: A tervek már készen vannak? 

 

Bechtold Tamás: Igen, már fél éve megterveztettük, mert terv nélkül nem lehet pályázaton 

indulni semmilyen fórumon. 230 eFt volt a tervezési díj. 

 

Kocsis Bálint: Az nem lesz gond, hogy a sportpálya már eredetileg is pályázati pénzből 

készült? 

 

Csókás Zsolt: A sportpálya felújítást nem tartom jónak. Inkább korszerűsítésről beszéljünk. 

 

Bechtold Tamás: Pályázattól függetlenül a pálya felújítása elkezdődik föld és fűmag 

szórással, illetve a kapuk elé gyepszőnyeg terítéssel. 

 

A képviselő-testülete a Sportbarátok Egyesületének kérelmét támogatja, melyről 7 igen 

szavazattal hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

132/2012.(X.25.) számú határozata 

Leader pályázaton való indulásának támogatásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 499/1 hrsz-ú ingatlan 

fejlesztéshez hozzájárul, a Váli Sportbarátok Egyesület Leader rendszer keretében 

meghirdetett pályázaton való indulását minden rendelkezésre álló eszközzel támogatja. 

 

Felelős: polgármester 
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Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület a Váli Faluszépítő- és védő Egyesület kérelmét támogatja, melyről 6 igen 

szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

133/2012.(X.25.) számú határozata 

Leader pályázaton való indulásának támogatásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonában lévő 496 

hraz-ú és az 566 hrzs-ú ingatlanok fejlesztéséhez hozzájárul, Váli Faluszépítő és- védő 

Egyesület Leader rendszer keretében meghirdetett pályázaton való indulását minden 

rendelkezésre álló eszközzel támogatja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Kárpáti Hajnalka: A pályázatok elszámolását ki fogja végezni? 

 

Bechtold Tamás: Bárki. Én javasolni fogom Ádám Csabát, látva a Tűzoltó Emlékház 

felújítása kapcsán végzett pontos, precíz munkát. Természetesen az egyesületek fognak 

dönteni a személyről. 

 

8. Napirend 

Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázaton való indulásról döntés 

 

Kárpáti Hajnalka: Milyen alapon lehet dönteni, hogy kik kapjanak támogatást? Hogyan lehet 

pontrendszert felállítani? 

 

Dr. Balogh Lóránd: Erre vonatkozó rendeletet nem lehet alkotni. 

 

Ádám Zsuzsanna: Az eredeti kiírás hogyan hangzik? 

 

Kárpáti Hajnalka: A jogszabály szerint szociális alapon lehet a kérelmet elbírálni. 

 

Bechtold Tamás: Keret összeget kell meghatározni. 

 

Kárpáti Hajnalka: A kevesebben kapnak támogatást sokkal többet ér, mint ha elaprózzuk. 

Nincs rangja. Ez egy ösztöndíj. 

 

Ádám Zsuzsanna: Amíg 8-10 jelentkező volt nem volt probléma. Jelenleg kb. 20 fő igényli a 

támogatást. Az előző évek gyakorlata, hogy mindenki megkapta 10 hónapon keresztül a 

egyenlő arányban a támogatást. Valami módon meg kell szűrni a létszámot. 

 

Csókás Zsolt: Felolvassa a jogszabályt, melyben egyértelműen a szociális helyzetet említi. 

 

Bechtold Tamás: A képviselő-testületnek fel kell vállalnia. 

 

Csókás Zsolt: Nem vállalhatja fel a képviselő-testület, szociális alapon meg kell nézni, hogy a 

jogosult. 
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Dr. Balogh Lóránd: A szociális ellátáshoz nincs köze a bizottságnak és a képviselő-

testületnek. 

 

Kárpáti Hajnalka: A képviselő-testületnek miért nincs joga? Fel kell állítani egy kiírást, aki 

nem illik bele az ne pályázzon. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Visszavonatta a rendeletet a törvényességi főosztály. Tartalmi 

szempontból alkalmazható, de nem rendeleti formában. 

 

Krúdy Péter: A jogszabály úgy szól, hogy a települési önkormányzat dönti el, hogy indul-e a 

Bursa Hungarica pályázaton. 

 

Ádám Zsuzsanna: Csatlakozunk egy pályázathoz. A mellékleteket be kell kérni. Fel kell hívni 

a hátrányos helyzetre a figyelmet. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

134/2012.(X.25.) számú határozata 

a Bursa Hungarica program 2013. évi kiírásában való részvételről 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. évben csatlakozik 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási  Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, felkéri a 

Polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot írja alá, és jutassa el az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelőhöz. 

 

Felélős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9. Napirend 

Tárgy: Védőnői szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

 

Kárpáti Hajnalka: A településen élő fiatalok aránya a hasonló településekhez képest jó. A 

születések számok nagyon jók. A gyerekek egészségi állapota jó, az országos átlaghoz képest 

jó. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 7 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

135/2012.(X.25.) számú határozata 

a védőnői szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a védőnői szolgálat 

tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10./ Napirend 
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Tárgy: Járási hivatalra vonatkozó megállapodás kérdésének megvitatása 

 

Bechtold Tamás: Minden Polgármesteri Hivatal megkapta, hogy hány fővel kell hozzájárulni 

a járási hivatalhoz. Egy főt ajánlottunk fel, azt sem fogadta el. A járás nem csak személyeket 

kért, hanem bútorokat és számítógépeket is. Az építéshatóság megszűnik. A két fő közül az 

egyiknek találunk munkát, a másiknak nem. Olyan megoldást keresünk, hogy ne kelljen 

végkielégítést fizetni. Jó hír, hogy megvan a helye mindenkinek. 

 

Dr. Balogh Lóránd: A megállapodás a Kormányrendelet melléklete. Változtatni nem lehet, 

csak a mellékletben. Két üres álláshely kerül átadásra. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással hozta az alábbi határozatot. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

136/2012.(X.25.) számú határozta 

a járási hivatalok kialakításával kapcsolatos megállapodás jóváhagyásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a járási hivatalok kialakítására 

vonatkozó megállapodást. Felhatalmazza a polgármester a megállapodás aláírására és utasítja, 

hogy a mellékletekkel együtt határidőben terjessze fel a Fejér Megyei Kormányhivatalhoz. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

11./ Napirend 

Tárgy: Közös önkormányzati hivatal felállítás lehetőségének megvitatása 

 

Bechtold Tamás: Több egyeztető megbeszélést folytattunk ez ügyben Kajászó községgel. 

Megnéztük, hogy a közös hivatal személyi állománya hogyan tevődne össze. 9,52 fő 

alkalmazható. Válon a személyi állomány maradna, Kajászón aljegyző és félállás kerülne 

betöltésre. 

 

Ádám Zsuzsanna: Építéshatóságilag hova fogunk kerülni? 

 

Bechtold Tamás: Martonvásáron lesz az I. fokú építéshatóság. A Földhivatali ügyintézés 

marad Bicskén. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Kajászónak van lépéskényszere. Vál nem tagadhatja meg. A közös hivatal 

társulás formájában fog működni.  

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

137/2012.(X.25.) számú határozata 

a közös önkormányzati hivatal felállítására vonatkozó tárgyalások megkezdéséről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi szándéknyilatkozatát arra 

vonatkozóan, hogy 2013. január 01-vel közös önkormányzati hivatalt kíván létrehozni 

Kajászó Község Önkormányzatával. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy folytassa le a szükséges 

tárgyalásokat Kajászó Község illetékeseivel a közös önkormányzati hivatal felállítására 

vonatkozó társulás éltre hívásáról és a jegyzővel együtt készítse el a majdan felállításra kerülő 

társulás társulási megállapodását és egyéb szükséges dokumentumokat. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

12./ Napirend 

Tárgy: Ügyvédi megbízás 

 

Bechtold Tamás: Amit mi megtehettünk a Pogányvári út birtokvédelmi ügyével kapcsolatban 

azt megtettük, felszólítottuk a tulajdonost.  

 

Dr. Balogh Lóránd:  A tulajdonos elutasította kérelmünket, peres úton kell érvényesítsük 

jogainkat.  

 

Bechtold Tamás: Több ajánlatot kértünk be  ügyvédi megbízásra. Javaslom Horváthné dr. 

Porvay Judit ügyvéd megbízását. Már több ügyben is képviselte az önkormányzatot. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

138/2012.(X.25.) számú határozata 

ügyvédi megbízás adásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pogányvári úttal 

kapcsolatos birtokvédelmi kereset ügyében Horváthné dr. Porvay Judit ügyvédet bízza meg. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert az ügyvédi megbízás megadására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

13. Napirend 

Tárgy: Hó- és síkosság mentesítésről döntés 

 

Bechtold Tamás: Több ajánlatot kértünk be itt is. Egy ajánlat érkezett be, szerencsére olyan 

személy adta, aki már évek óta látja el ezt a feladatot. Bencze Dezső munkájával elégedettek 

vagyunk. Nincs készenléti díj. 

 

Krúdy Péter: Ezt a feladatot a Tűzoltóság is elláthatná. Ezzel is tudnánk támogatni a 

szervezetet. 

 

Kocsis Bálint: Sokba kerül a technika megvásárlása a hó eltakarításhoz. 

 

Csókás Zsolt: Mindenki megbíz valakit, mert akkor nincs járulékos költség. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot: 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

139/2012.(X.25.) számú határozat 

a 2012-2013. évi téli hó eltakarítást és csúszásmentesítést végző vállalkozó 

kiválasztásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012-2013. évi téli 

időszak hó és csúszásmentesítésére az árajánlatot benyújtó Bencze Dezső vállalkozóval köt 

szerződést. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

14./ Napirend 

Tárgy: Nyugdíjas Klub kérelme 

 

Csókás Zsolt: Hiányolom a kérelemből az összeget. Szeretnék költségvetést látni a 

rendezvényről. 

 

Bechtold Tamás: Meghívást kaptunk az alpolgármester asszonnyal a Klubba, ahol elmondták, 

hogy milyen rendezvényt szeretnének. Nem gondolnak nagy dolgokra, véleményem szerint 

50 eFt elegendő összeg lenne a rendezvény lebonyolítására. Van tagdíj bevételük is. Én még 

javasolom a helyiség fűtését segítsük egy fűtőtest vásárlásával, mert a téli hónapokban igen 

hideg a helyiség ahol tartják a klub életet. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

140/2012.(X.25.) számú határozata 

a Nyugdíjas Klub támogatásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Őszidő” Nyugdíjas Klub 

fennállásának 20 éves évfordulója lakalmából rendezendő ünnepséget 50 eFt-tal támogatja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. december 31. 

 

15./ Napirend 

Tárgy: Törvényességi felhívás 

 

Dr. Balogh Lóránd: A megállapítások helytállóak. Sajnos a határidőkkel csúsztunk, de a 

jövőben odafigyelünk és pontosan betartjuk a jogszabályban leírtakat. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

141/2012.(X.25.) számú határozata 

a törvényességi felhívásról 
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Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Fejér Megyei 

Kormányhivatal által küldött „Törvényességi felhívást”. Felhívja a jegyző figyelmét a 

határidők pontos betartására, a törvényességi felügyeleti bírság alkalmazásának elkerülése 

érdekében. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

16./ Napirend 

Tárgy: Artainé Deák Anikó kérelme egészségház bérlésre 

 

Bechtold Tamás: A képviselő-testület korábbi döntése értelmében tértünk vissza az 

egészségház bérlésével kapcsolatos kérdésre. Mivel a napokban kezdődött a tevékenység, 

javasolom, hogy 2012. december 31-ig ingyenesen bocsájtsuk rendelkezésre a tanácsadó 

helyiségét Artainé Deák Anikó részére. 

 

Dr. Balogh Lóránd: A védőnő december végéig helyettesít, addig a keddi napokon szabad az 

épület.  

 

Csókás Zsolt: Meg kell nézni a lehetőségét annak, hogy az orvosi rendelőben nem használt 

helyiséget hogyan lehet kiadni a szakpszichológus részére. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

142/2012.(X.25.) számú határozata 

az egészségház bérléséről döntés 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Artainé Deák Anikó klinikai 

szakpszichológus részére minden héten kedden 11.oo órától díjmentesen bocsátja 

rendelkezésre a tanácsadó helyiségét 2012. december 31. napjáig. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos, ill. 2012. december 31. 

 

17. Napirend 

Tárgy: Egyebek 

- Iskola kérelme 

 

Bechtold Tamás: Az iskola kéri, hogy nézzük át a közoktatási intézményre vonatkozó 

megállapodást Tabajd községgel. 

 

Kovácsné Darabos Erzsébet: Azért kértük a megállapodás felmondását, mivel év közben 

jönnek, mennek a diákok, akikre nem kapunk fejkvótát.  

 

Krúdy Péter: A létszám nem okoz gondot, mivel a statisztika le van adva. 

 

Bechtold Tamás: Megnézzük a szerződés, és amennyiben a felmondás lehetséges, 

visszatérünk rá. 
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- Sárköz egyirányusítása 

 

Dr. Balogh Lóránd: Az őszi szünetben a balesetveszély elkerülése érdekében – helyszíni 

bejárást követően – egyirányú utcává alakítjuk a Sárköz utcát. A Szt. István tér felől lehet 

behajtani, a Széchenyi utcai felől behajtani tilos tábla kerül kihelyezésre. 

 

- Iskola könyvtár  

 

Kovácsné Darabos Erzsébet: Az iskola könyvtár kialakítását pályázati pénzből valósítottuk 

meg, mely pályázat 10 éves fenntartási határidőt szabott. 2017-ben jár le a 10 év. Ahhoz, hogy 

működő könyvtárat tudjunk átadni az Államnak, ahhoz 200 fő felett egy teljes könyvtárosi 

állás szükséges. A könyvtárosi állás a tantárgyfelosztásban szerepel.  

 

Csókás Zsolt: Meg kell oldani belső emberrel december 31-ig. 

 

Bechtold Tamás: Megnézzük a pályázati feltételeket, szerződést.  

 

Csókás Zsolt: A mai digitális világban a nyomtatott könyvtár véleményem szerint nem 

kötelék. Önkormányzati szinten ne foglalkozzunk vele. 

 

Kárpáti Hajnalka: A könyvtárhoz mást is lehet fűzni. A könyv szeretete fontos. 

 

Bechtold Tamás: A volt orvosi rendelő átalakítása ifjúsági klubbá, ez már felmerült mint 

lehetőség. 

 

Csókás Zsolt: 1993. óta haldoklik az ifjúsági klub története. A Vajda János u. 36. szám alatti 

ingatlant át lehetne alakítani két kis lakásra és a Kossuth u. 12. szám alatti lakásokból ki 

lehetne alakítani az óvoda 5. csoportját. Ez csak egy ötlet. 

 

- Egyebek 

 

Csókás Zsolt: A Volán járatok összehangolása a MÁV menetrenddel nagyon fontos lenne. 

Igen sok panasz van ez ügyben.  

 

Bechtold Tamás: Az M7 Váli-Völgyi pihenő lezárás ügyében mindent meg kell mozgatnunk, 

hogy az ne történjen meg. Beszéltem az Országgyűlési képviselővel, az Autópálya Kezelő 

zárhatja le. Tegyünk ellene! 

 

Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt, 

az ülést bezárja és zárt ülést rendel el. 

 

      -k.m.f.- 

 

              Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 

       polgármester              jegyző 

 

 

  

   Ádám Zsuzsanna     Artai Balázs 

    hitelesítő      hitelesítő 


