JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én
tartott 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, Lovas Csaba családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, Kovácsné
Darabos Erzsébet iskola igazgató, Váradi Endréné adóügyi főelőadó,
Kocsis Irén óvodavezető, Dr. Milvius Lóránt háziorvos, Simon Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
Bechtold Tamás polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes,
mivel a 6+1 fő képviselői létszámból 7 fő jelen van.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Kárpáti Hajnalka és Kocsis Bálint képviselőkre,
valamint a jegyzőkönyvvezetőre Simon Lászlónéra. A képviselő-testület a javaslatot
egyhangúlag elfogadta, határozathozatal nélkül.
Ezt követően a meghívóban szereplő napirendi rendi pontok tárgyalására tesz javaslatot a
polgármester azzal a módosítással, hogy a jelenlévő vendégeket érintő napirendeket tárgyalja
elsőként a képviselő-testület, továbbá plusz napirendként kerüljön tárgyalásra a
hulladékszállítási rendelet megalkotása, illetve a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodás módosítása, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat Alapító Okiratának módosítása.
A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalását 7 igen szavazattal elfogadta az alábbiak
szerint:
Napirend
Napirend
1./ Beszámoló az adóügyi munkáról
2./ Vál Községben bevezetendő telekadó rendelet tervezet
megvitatása
3./ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okirat
módosítása
4./ Az Önkormányzat I-III.n negyedéves gazdálkodásáról
szóló beszámoló elfogadása
5./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetés módosítása
6./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepció
elfogadása
7./Óvoda Alapító Okirat módosítása
8./ Társulási Megállapodás felmondása az óvodai nevelés és
általános iskolai oktatás és nevelés feladatainak ellátásáról
9./ Általános Iskola kérelmének megvitatása

Előterjesztő
Dr. Balogh Lóránd
jegyző
Dr. Balogh Lóránd
jegyző
Bechtold Tamás
polgármester
Bechtold Tamás
polgármester
Bechtold Tamás
polgármester
Bechtold Tamás
polgármester
Bechtold Tamás
polgármester
Bechtold Tamás
polgármester
Bechtold Tamás
polgármester
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10./ Háziorvosi szolgálat és az Önkormányzat kötelező feladatát Bechtold Tamás
képező egészségügyi szolgáltatás nyújtásának átvállalásáról polgármester
szerződés elfogadása
11./ Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről
Bechtold Tamás
polgármester
12./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Bechtold Tamás
polgármester
13./ Döntés a településen kiépítésre kerülő kamera rendszerről
Bechtold Tamás
polgármester
14./ Vízszűrő beépítés ajánlat megvitatása
Bechtold Tamás
polgármester
15./ Energetikai pályázat előkészítése
Bechtold Tamás
polgármester
16./ Martonvásári járási hivatal kialakításához anyagi
Bechtold Tamás
támogatásról döntés
polgármester
17./ Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Bechtold Tamás
polgármester
18./ Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító Bechtold Tamás
és Üzemeltető Intézményi Társulás 2012. évi
polgármester
költségvetésének módosítása
19./ Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító Bechtold Tamás
és Üzemeltető Intézményi Társulás 2012. I-III. n.évi
polgármester
beszámolója
20./ Települési szilárd hulladék összegyűjtéséért fizetendő
Bechtold Tamás
lakossági díj megállapítása
polgármester
21./ Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
Bechtold Tamás
Társulási Megállapodás módosítása
polgármester
22./ Egyebek
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
l. Napirend
Tárgy: Beszámoló a 2012. évi adóügyi munkáról
Bechtold Tamás: A beszámolóból kitűnik, hogy az adóhátralék közel nyolc millió forint.
Egyre nehezebben tudjuk behajtani az adót. A nagy adósok, hátralékosok a nagyobb cégek.
Csókás Zsolt: Azokat az összegeket, amivel biztosan nem lehet számolni érdemes lenne
kivenni a listából. Mit fogunk tenni annak érdekében, hogy befizessék az elmaradt adót? Szó
volt róla, hogy az adósok listáját megjelentetjük az újságban.
Váradi Endréné: Legeredményesebb behajtás a munkabérből letiltás. A továbbiakban a NAVnak átadjuk letiltásra. A bírósági végrehajtónak átadott adóbehajtás nem járt eredménnyel. Az
I. félévben még a NAV sem volt eredményes, a II. félévben már jobb az eredmény. Amíg a
vállalkozást nem szüntetik meg addig nem tudjuk törölni az adót. Az építményadónál van
olyan lehetőség, hogy az ingatlanra terheljük. A gépjármű adónál a forgalomból kivonás
vezethet eredményre.
Csókás Zsolt: A cégeknél akár 20 évig működhetnek, hogy nem fizet? Hivatalból nem lehet
megszüntetni?
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Váradi Endréné: A NAV-nak átadott behajtás magánszemélynél sikeres, vállalkozásnál nem.
Ahol mi, mint önkormányzat nem tudunk lépni ott a NAV sem tud.
Csókás Zsolt: Külsős behajtó cégre bízzuk, nem bírósági végrehajtónak adjuk át.
Dr. Balogh Lóránd: Ha külsős behajtó cégnek adjuk át az adóhátralékosok listáját azzal
adótitkot sértünk. A behajtók faktorálásból élnek. Érdemes végigmenni az adónemeken, nagy
elszállás nincs az előző évihez képes. 100 %-os behajtást nem tudunk elérni. Sajnos van
járulékos veszteség.
Csókás Zsolt: Negyed évente előjön ez a téma. Mennyi az az összeg, amire ne is várjunk?
Váradi Endréné: Iparűzési adónál 1,5 mFt, gépjármű adóban sok a hátralék. Elévülési időn
belül nem lehet törölni az adót.
Bechtold Tamás: Mennyibe kerül kivonatni az autót a forgalomból?
Váradi Endréné: Egy évi adótartozás után lehet kivonatni a forgalomból az autót.
Ádám Zsuzsanna: Mennyi a belterületi adózott ingatlan és mennyi a külterületi?
Váradi Endréné: A külterületre 4 ingatlantulajdonos fizet, a többi belterületi.
A képviselő-testület az adóügyi munkáról szóló beszámolót 7 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
146/2012.(XI.29.) számú határozata
az adóügyi munkáról szóló beszámolóról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 2012. évi adóügyi
munkáról szóló beszámolót.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
2./ Napirend
Tárgy: Vál Községben bevezetendő telekadó rendelet tervezet megvitatása
Bechtold Tamás: Abból az apropóból merült fel ez a téma, hogy van olyan telek ami üres,
nincs ház, azok a tulajdonosok is fizessen valamilyen adót, ne csak a lakott ingatlanok után
ingatlanadót, valamint a Kastélyhoz tartozó területtel is kezdeni kell valamit. Ott az épület
után nem kell fizetni, de viszont a hozzá tartozó terület után a rendelet alapján igen és
amennyiben nem fizet a tulajdonos folyamatosan ráterheljük az ingatlanra. Elhangzott, hogy
válasszuk szét a magánszemély és jogi személy által fizetendő adó mértékét.
Kárpáti Hajnalka: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és 3 igen és 1 nem szavazattal
azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy magán személy esetében 10.Ft/m2, jogi személy
esetében 100.-Ft/m2 legyen az adó mértéke. Nem látom annak a lehetőségét, ha ezt az
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adónemet bevezetjük elmozdulás lesz a Kastély ügyében. Az elkövetkezendő időkben sok
költség fogja terhelni a lakosságot. Sem haszon tekintetében, sem lélektanilag nem látok
megoldást.
Csókás Zsolt: Miért telekadót akarunk, amikor a területen ott áll a Kastély?
Váradi Endréné: A területben az épület kétszeres alapterületét kell kivenni, a többi területet
telekadó terheli.
Dr. Milvius Lóránd: Azok a telkek melyek be vannak építve és nagy a kert a telekadó hogyan
működik. A kastély ügyet hogyan oldaná meg?
Bechtold Tamás: Ha van lakóépület és egy hrsz-on van csak az ingatlanadót kell fizetni. A
HÉSZ-ben benne van.
Csókás Zsolt: Egy rendeletet csak azért behozni a Kastély területtel kezdjünk valamit nem
tudom támogatni, ezzel a belterületen lakó embereket ne büntessük.
Bechtold Tamás: Minden eszköz kikerült a kezünkből a Kastély ügyben. Valamit tenni kell.
Dr. Balogh Lóránd: Aki gazdasági tevékenységet folytat az ingatlanon, az iparűzési adót fizet,
így a telekadó alól mentességet élvez.
Lovas Csaba: A magánszemélyeknek esetleg lehetne mentességet adni, vagy szimbolikus 1.Ft-ot fizetni.
Váradi Endréné: Az építményadó bevezetésekor a váli lakosok a zártkertben lévő épületre is
fizetnek építményadót, akinek belterületen van telke, ő a telekadóval járulna hozzá a
költségvetéshez.
Bechtold Tamás: Ezzel az intézkedéssel a településen lévő üres telkek beépítésre kerülnek,
eltűnnek a foghíjak.
Csókás Zsolt: Nincs más lehetőség a Kastély-al kapcsolatosan?
Bechtold Tamás: A KÖH-vel felvettük a kapcsolatot. A Kastély Kft. részéről nem áll szóba
velünk senki.
Kárpáti Hajnalka: Nem tudjuk, hogy ki a tulajdonos. Úgy látom, hogy a terület arra kell,
fedezetként szolgáljon. Emiatt nem a helyi embereket kell terhelni.
Bechtold Tamás: A cég létezik. A mi felelősségünk, hogy valamit tegyünk.
Kárpáti Hajnalka: A balesetmentességet nem oldja meg az ingatlan adó.
Kocsis Bálint: A telek is vagyontárgy, a lakás is vagyontárgy. Akinek három telke van, annak
nem számít az évi 10 eFt.
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Ádám Zsuzsanna: Nem új keletű az ötlet az ingatlanadóval kapcsolatban, ugyanis már az
elmúlt év végén s szóba került hogy a szűkös gazdálkodás mellett, hogyan lehet bevételt
növelni.
A képviselő-testület 4 igen, 2 nem és 1 tartózkodással a telekadó rendeletet elfogadta
magánszemély esetében 10.-Ft/m2, jogi személy esetében 100.-Ft/m2 adó mértékkel, melyről
az alábbi rendeletet alkotta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2012.(XI.29.) számú rendelete
a telekadóról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)
3. Napirend
Tárgy: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítása
A képviselő-testület vita nélkül 7 igen szavazattal elfogadta az alapító okirat módosítását,
melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
147/2012.(XI.29.) számú határozat
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 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
„6. Az Intézmény fenntartója: „Óbarok és Vál községek Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Intézményi Társulás” (továbbiakban: Társulás).
Székhelye: 2473. Vál, Vajda János u. 2.
Tagjai:

Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2063 Óbarok, Iskola u. 3.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2473. Vál, Vajda János u. 2.”

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4./ Napirend
Tárgy: Az Önkormányzat I-III.n. éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az
előterjesztést és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
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A képviselő-testület vita nélkül 6 igen és 1 nem szavazattal elfogadta az Önkormányzat 2012.
I-III.n. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
148/2012.(XI.29.) számú határozata
az önkormányzat 2012. I-III.n. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az önkormányzat
2012. I-III.n. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5./ Napirend
Tárgy: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetés módosítása
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a költségvetés
módosításáról szóló előterjesztést javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Dr. Balogh Lóránd: Az önkormányzat I-III.n. évi költségvetési beszámolója törvényi
kötelezettség, ugyanis az előirányzatok módosítását ekkor kell elvégezni.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az önkormányzat 2012. évi költségvetés
módosítását, melyről az alábbi rendeletet alkotta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2012.(XI.29.) számú rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.15.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)
6. Napirend
Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepció elfogadása
Pillmajer Csilla: Konkrét számokat még nem tudunk a jövő évi költségvetésből.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, az elvekkel egyetért, javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Bechtold Tamás: Bizonyos számokkal tisztában vagyunk. Az iskolát átvállalja az állam, ezzel
elvon bevételi forrást, a súlyadó 60 %-át is elviszi az állam. Az iskola átadással megtakarítás
keletkezik, mivel nem kell az állami támogatáshoz az önkormányzatnak hozzátenni, változik
az óvoda finanszírozása. A hitel állományt átvállalja az állam.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta az önkormányzat 2013.
évi költségvetési koncepcióját, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
149/2012.(VI. 29.) számú határozata
6

az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetési
koncepcióját – mint a költségvetés kidolgozásának alapját – az alábbiak szerint elfogadja:
1. A működési bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése és megtartása. A
költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly
megteremtése.
2. A 2013. évi költségvetésbe be kell építeni, a 2012. költségvetési év során vállalt, a
2013. évi költségvetést terhelő kötelezettségeket.
3. Minden intézménynél, illetve gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos
gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő
személyi jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére, és a
költségvetési javaslatok szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára. A közmű költségek
tervezésénél a 2012. évi tényleges teljesítést lehet figyelembe venni.
4. Szervezeteknek, vállalkozásoknak juttatott támogatások felülvizsgálata.
5. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves
kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.
6. Az önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok
értékesítésének, hasznosításának vizsgálata és megvalósítása.
7. Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a végrehajtási és
ellenőrzési tevékenységet
A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az intézményi költségvetési
egyezető tárgyalások lebonyolításáról.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2013. január 31.
7./ Napirend
Tárgy: Óvoda Alapító Okirat módosítása
Kocsis Irén: A köznevelési törvény értelmében a fenntartónak felül kell vizsgálni az
intézmény alapító okiratát. A fenntartó és működtető meghatározásában van módosítás, illetve
a sajátos nevelésű gyermekek definíciójában kell módosítást eszközölni.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az óvoda alapító okirat módosítását, melyről
az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
150/2012.(XI.29.) számú határozata
a Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda Alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
1.) Az Alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
„6.) Alaptevékenysége:
TEÁOR száma: 8510 Iskola előkészítő oktatás
Szakágazat szám: 851020 Óvodai nevelés
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Szakfeladat számok:
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Az óvoda a gyermek kettő- és fél éves körétől a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló
foglalkozások keretében folyik.
Az óvoda más feladatai:
A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével rendelkező sajátos nevelési igényű
gyermekek nevelés és oktatása integrált formában gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus
igénybevételével.
Ellátható fogyatékosság típusok:
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével
küzdő gyermekek, amennyiben a diagnózisban:
- az aktivitás és a figyelem zavara;
- beszédfogyatékos,
- enyhén mentálisan retardált (tanulásban akadályozott),
- testi, érzékszervi (enyhe mozgás, hallás és látássérült) szerepel”
2.) Az Alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul:
„9.) Fenntartó és működtető szerv neve és székhelye: Vál Község Önkormányzata,
2473. Vál, Vajda János u. 2.”
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
8./ Napirend
Tárgy: Társulási Megállapodás felmondása az óvodai nevelés és általános iskolai oktatás és
nevelés feladatainak ellátásáról
A képviselő-testület vita nélkül 7 igen szavazattal felmondja Tabajd Község
Önkormányzatával kötött óvodai nevelés és általános iskolai oktatás és nevelés feladatainak
társulási formában történő ellátásról szól Társulási Megállapodást, melyről az alábbi
határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
151/2012.(XI.29.) számú határozata
Tabajd Község Önkormányzatával kötött óvodai nevelés és általános iskolai oktatás és
nevelés feladatainak társulási formában történő ellátásról szóló Társulási Megállapodás
felmondása
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felmondja Tabajd Község
Önkormányzatával kötött óvodai nevelés és általános iskola oktatás és nevelés feladatainak
társulási formában történő ellátásról szóló Társulási Megállapodást 2012. december 31.
nappal.
Felelős: polgármester
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Határidő: azonnal
9./ Napirend
Tárgy: Általános Iskola kérelmének megvitatása
Kovácsné Darabos Erzsébet: A benyújtott kérelemmel kapcsolatban elmondja, hogy az SNI
már nem aktuális, az iskola busz ügyében nem tudunk lépni, a felnőtt képzéssel nem tudjuk
most az alapító okiratot módosítani. Marad a könyvtár kérése.
Bechtold Tamás: Pozitív lenne az iskola szempontjából, ha a felnőtt képzés szerepelhetne az
alapító okiratba. Ha nem mi leszünk a fenntartó, javaslatot tehetünk e témában.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással fogadta el a könyvtári feladatok
ellátását heti 2 órában, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
152/2012.(XI.29.) számú határozata
a könyvtár működtetéséről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a könyvtári feladatok
ellátására heti 2 órát biztosít az iskolában.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
10./ Napirend
Tárgy: Háziorvosi szolgálat és az Önkormányzat kötelező feladatát képező egészségügyi
szolgáltatás nyújtásának átvállalásáról szerződés elfogadása
Bechtold Tamás: Törvényi változás miatt van szükség új szerződésre, illetve az orvosi ügyelet
kikerül a megállapodásból.
Dr. Balogh Lóránd: A jogszabály kötelező tartalmi elemet sorol fel a törvény, ezért teljesen új
megállapodást hoztunk létre. A bizottsági ülésen javaslatként hangzott el, hogy az ellátandó
feladatok közé vegyük fel az iskola orvosi feladatokat, illetve más funkció ellátásra az épület
hasznosítását a háziorvosi ellátás ügyeleten kívüli idejére fenntartja az önkormányzat.
dr. Milvius Lóránt: A háziorvosi rész egy orvosra lett kialakítva, oda más funkciót bevinni
nem tudom hogyan lehet kivitelezni.
Bechtold Tamás: A kötelezettséget az előző testület vállalta az egészségház pályázatával.
További funkció bővítés kötelezettséget jelent. Nem olyan szolgáltatást vezetnénk be, ami
fizikálisan lehetetlen. Elkülönítve, ahol speciális tevékenységgel tudnánk bővíteni az ellátást.
dr. Milvius Lóránt: Egy helyiség van ami különálló kb. 8 m2, elkülönítő, arra mikor van
szükség kiszámítani nem lehet. Amikor a tervek készültek nem így nézett ki az épület. Az
épületben nagy értékek vannak, melyekre nem tudom ki vállalja a felelősséget. Gyakorlatba
nem látom a lehetőséget. A háziorvosi szolgálat folyamatos dolog, műszakilag nem látom a
megoldást.

9

Ádám Zsuzsanna: Máshol is vannak olyan rendelők, ahol délelőtt és délután is másik orvos
látja el a rendelést. Valamilyen módon meg kell oldani. Pályázati vállalás kötelező. Meg kell
tölteni plusz szolgáltatással az egészségházat. Nem jelenti azt, hogy napi szinten, havi, vagy
heti egy alkalommal plusz szolgáltatást kell felmutatni.
dr. Milvius Lóránt: A szakrendeléseken átvállalják a feladatokat is. Másik háziorvossal meg
lehetne beszélni, de Vál egy orvosos település. Úgy kellett volna kialakítani az
oldalszárnyakat, hogy a technikai kivitelezés biztonsággal megoldható legyen.
Bechtold Tamás: Ha nem biztosítjuk a pályázati feltételeket, vissza kell fizetni a pályázat egy
részét. Sok ilyen bevállalásból visszafizetési volt az elmúlt két évben.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a háziorvosi feladatok feladat-ellátási
megállapodását, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
153/2012.(XI.29.) számú határozata
a háziorvosi feladatok feladat-ellátási megállapodásának elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mellékletnek megfelelően
elfogadja Vál Község háziorvosi feladatok ellátásáról a jövőben is a Milvius Bt-vel kötött
megállapodás útján kíván gondoskodni.
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mellékletben szereplő
megállapodás tervezetnek megfelelően elfogadja a Vál Község Önkormányzata és a Milvius
Bt. között a háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási megállapodást.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
11. Napirend
Tárgy: Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről
A képviselő-testület vita nélkül 7 igen szavazattal elfogadta a két ülés közti fontosabb
eseményekről szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
154/2012.(XI.29.) 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
12. Napirend
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
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A képviselő-testület vita nélkül 7 igen szavazattal elfogadta a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
155/2012.(XI.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
13./ Napirend
Tárgy: Döntés a településen kiépítésre kerülő kamera rendszerről
Csókás Zsolt: Csodájára járnak ennek a rendszernek ha megvalósul. Kábel Tv hálózaton át
épül a digitális hálózati rendszer. Optikai hálózatot biztosít a kamerától a központig. A
rendszer kialakításához szükség van kamerákra, szoftverre, kábelmodemre és áramhely
kialakításra. Az ajánlathoz nem párosul munkadíj.
Bechtold Tamás: Az árajánlat tehát 3.1 mFt. Meg kell nézni az adományokból mennyi összeg
jött be.
(Krúdy Péter távozott az ülésről 20.00 órakor, így a testület létszáma 6 fő.)
14. Napirend
Tárgy: Vízszűrő beépítés ajánlat megvitatása
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az ajánlatokat
és szeretné az iskolában és óvodában beszerelésre kerülne az energiatakarékos vízadagoló.
Az ülés elhangzott még, hogy megvásárolható és egyszerűen felszerelhető.
Bechtold Tamás: Ez azt jelenti, hogy a képviselő-testület az elvekkel egyetért, csak csináljuk
magunk.
15./ Napirend
Tárgy: Energetikai pályázat előkészítése
Bechtold Tamás: Kiírásra került energetikai pályázat, melyre javaslom a képviselőtestületnek, hogy adjunk be pályázatot. Már előzetesen tárgyaltam ez ügyben, melyre az
árajánlatot terjesztettem a képviselő-testület elé. A pályázat előszítése érinti az iskola épületet,
Polgármesteri Hivatalt és óvodát. Nyílászáró cseréről, szigetelésről és fűtés korszerűsítésről
van szó. Az energetikai tanúsítvány és pályázat elkészítése elszámolható költség a
pályázatnak. Közbeszerzési eljárás köteles a pályázat. A pályázat 85 %-os támogatottságú, a
15 % önerőre az önerő alapból lehet pályázni.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az ajánlatot
és 500.000.-Ft/áfa összegért javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
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A képviselő-testület az energetikai pályázat elkészítését 500.000.-Ft+áfa összegért rendeli
meg 6 igen szavazattal, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
156/2012.(XI.29.) számú határozata
energetikai pályázat előkészítéséről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy indul az energetikai
pályázaton. Megrendeli a Energia Kutaszt Kft.-től az energetikai tanúsítvány készítését és a
pályázat előkészítését 500.000.-Ft+áfa összegért.
Felhatalmazza a polgármestert a megrendelés aláírására és az ügy továbbvitelére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
16./Napirend
Tárgy: Martonvásári járási hivatal kialakításához anyagi támogatásról döntés
Bechtold Tamás: Január 1-től a Martonvásári járáshoz tartozik Vál. Martonvásár a járási
hivatal épületet hozzájárulás nélkül felújítja, a berendezéshez kér támogatást a csatlakozó
településektől lakosságarányosan.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
157/2012.(XI.29.) számú határozata
a Martonvásáron kialakításra kerülő Járási Hivatal támogatásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Martonvásári Járási Hivatal
infrastruktúrájának kialakításához Vál település lakosságszáma alapján 252.300.-Ft-tal járul
hozzá.
Felkéri a Polgármestert, hogy az összeg átutalásáról mielőbb intézkedjen.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. december 10.
17. / Napirend
Tárgy: Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Bechtold Tamás: Elhangzott, hogy a jövőben a közmeghallgatás időpontját tegyük előre, mert
december elég zsúfold hónap.
A képviselő-testület a közmeghallgatás időpontját elfogadta 6 igen szavazattal, melyről az
alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
158/2012.(XI.29.) számú határozata
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a közmeghallgatás időpontjáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Közmeghallgatás időpontját
2012. december 11-én 18.oo órára tűzi ki.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
18./ Napirend
Tárgy: Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi
Társulás 2012. év költségvetésének módosítása
A képviselő-testület vita nélkül 6 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
159/2012.(XI.29.) számú határozata
Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi
Társulás 2012. évi költségvetésének módosításáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXXV.
Törvény 23.§ kapott felhatalmazás alapján a Magyarország Alaptörvényének „Az állam” 32.
cikkében meghatározott feladatkörében eljárva a Baracska-Kajászó-Vál Beruházást
Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulásnak a 2012. évi költségvetése módosításáról
az alábbi határozatot hozza:
1./ A Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi
Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012.(IX.03.) számú
határozat módosított
a) kiadási főösszegét
54.643 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét
54.643 ezer forintban állapítja meg.
2./ A Társulás 34.957 ezer forint céltartalékot képez, melyet csak a szennyvíz tisztítótelep, a
csatorna hálózat (garancián kívüli), illetve a szennyvíz-csatorna nyomvonal
meghibásodásának kijavítására lehet felhasználni.
3./ Vál község Képviselő-testülete a Társulás 2012. évi költségvetése módosítását a
159/2012.(XI.29.) számú határozatával elfogadta.
4./ Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
19./ Napirend
Tárgy: Baracska-Kajászó-Vál Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás
2012. I-III. negyedévi beszámoló elfogadásáról
A képviselő-testület vita nélkül 6 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
160/2012.(XI.29.) számú határozata
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a Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi
Társulás 2012. I-III. negyedévi beszámoló elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baracska-Kajászó-Vál Vízközmű
Beruházást Lebonyolító Intézményi Társulás 2012. I-III. negyedévi beszámolóját 18.375 eFt,
azaz Tizennyolcmillió-háromszázhetvenötezer forint bevétellel és 9.858 eFt, azaz
Kilencmillió-nyolcszázötvennyolcezer forint kiadással elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
20./ Napirend
Tárgy: Települési szilárd hulladék összegyűjtéséért fizetendő lakossági díj megállapítása
Bechtold Tamás: A szemétszállítási díj Eu. előírás szerint kb. 30 %-al emelkedik. Eltűnik a 60
l kuka, csak 80 és 110 l lesz. Ezt az összeget el kell fogadnunk. Ha nem kívánjuk a lakosság
fele tovább adni az emelet, akkor az önkormányzatnak kell kifizetni. Elindul a
környezetgazdálkodás. A szemétszállítási díj kötelező szolgáltatási díj, ezt minden ingatlan
tulajdonosnak fizetni kell.
Csókás Zsolt: Valami kedvezmény eszközölhető? Az üresen álló lakatlan ingatlanok esetében
mi van?
Dr. Balogh Lóránd: Az új hulladékgazdálkodási törvény szerint lett a közbeszerzés kiírva,
melyben 80 l kuka szerepel.
Bechtold Tamás: A szolgáltató évi nyolc alkalommal zöld hulladék gyűjtést is szervez, évi
egy lomtalanítást. A szerződés 30 évre szól.
Kárpáti Hajnalka: Akinek nagyobb kukára van szerződés és kisebbre szeretne, megteheti-e?
Bechtold Tamás: Nem biztos. Most a díjat el kell fogadni de a részletekről még egyeztetni
kell a szolgáltatóval.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal alkotta az alábbi rendeltet:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
22/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladék összegyűjtésért fizetendő lakossági díj megállapításáról szóló
9/2010.(XII.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)
21./ Napirend
Tárgy: Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás
módosítása
Bechtold Tamás: A Kistérségi Társulás 17 önkormányzatból áll, akik azért szerveződtek
össze, hogy közösen bizonyos feladatokat olcsóbban lásson el, ill. plusz normatívát kapjunk.

14

Ez a feladatellátás 2012. január 1-től megszűnik, megszűnik a munkaszervezet, de a társulást
még nem lehet megszüntetni a folyamatban lévő ügyek, kötelezettségek miatt.
A képviselő-testület a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás módosítását 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
161/2012.(XI.29.) számú határozata
a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzat Társulás Társulási Megállapodás módosításáról
Vál Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló javaslatot, és a következő határozatot hozta:
I.
Vál Önkormányzat Képviselőtestülete a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás –
Bicskén, 2004. június 28.-napján kelt – Társulási Megállapodását (továbbiakban: Megállapodás) az
alábbiak szerint módosítja, mely a 17. számú módosítás:
1.

A Társulási Megállapodás:
III. Fejezete: 1, 2.1., 2.1.1.,2.1.2. pont második bekezdése, 2.1.3., 2.2., 2.5., 2.7., 2.8., 2.10.,
3.5. és 7. pont utolsó bekezdése,
IV. Fejezete: 2. pont szövegezése az első mondatot követően, 4. pont b) és h) alpontja, 5.
pontja, 12., 15. pontja, 17. pont d) pont második bekezdése, 18.-22. pontjai,
V. Fejezete teljes körűen, mellyel a VI. Fejezet számozása V. Fejezetre módosul, s
ezen új számozás szerinti V. Fejezete 6. pontja,
VIII. Fejezete 1.1. pontja,
IX. Fejezete 2., 6., 7., 10.1., 13.2., 13.4., 14.5. pontja második bekezdése, 14.10. pont
második bekezdése, 15.3., 15.10.1.-15.10.5. pontjai és 19. pontja,
X. Fejezete 1. pontja, 6. pontja második bekezdése, 8. pontja második bekezdése,
továbbá a 4., 5., 6. és 7. számú függelékek
hatályát veszti.

2.

A Társulási Megállapodás IV/1, IV/13. pontjában az „elnökhelyettes” megnevezése „alelnök”
megnevezésre módosul.

3.

A Társulási Megállapodás IX. Fejezet címében, IX/11. pont második bekezdésében, IX/12.,
12.1., 12.2.2, 13.6., 13.8., 13.9., 13.10.1., 14.1., 14.12. 15.4., 15.5., 15.6., 15.8., 17.2.2., 17.4.,
pontjában a „közoktatási intézmények” megnevezés helyébe „köznevelési intézmény”
megnevezés lép, mellyel egyidejűleg a IX/4., 4.2., 4.3., 4.5., 4.6., 9.3., 9.11., 13.8, 13.11.,
13.12., 15.4., 15.5., 15.6., 15.8. pontok szövegezésében az intézményre,
tagintézményre,illetőleg intézményvezetőre vonatkozó szövegezések egyes számra módosulnak.

4.

A Társulási Megállapodás bevezetője „A „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV.
törvény 41. §-ának (1) bekezdésében, valamint a „települési önkormányzatok többcélú
kistérségi társulásról” szóló 2004. évi CVII. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján –„ mondatrésze szintén hatályát veszti.

5.

A Társulási Megállapodás I/1. pontja a tagok tekintetében kiegészül a „székhely”
megnevezéssel, továbbá a tagi önkormányzatot képviselő polgármesterrel.

6.

A Társulási Megállapodás I/4. pontjában a „bicskei statisztikai kistérség” mondatrész helyébe
„az 1. pontban szereplő önkormányzatok” mondatrész lép.
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7.

A Társulási Megállapodás I/6. és V/2. pontjában a „Magyar Köztársaság” megnevezése helyébe
„Magyarország” megnevezés lép.

8.

A Társulási Megállapodás III/2.1.2. pontjában a „közoktatási” mondatrész helyébe
„köznevelési” mondatrész lép.

9.

A Társulási Megállapodás III/2.1.2. pontja első bekezdése „továbbá szervező tevékenységével”
mondatrésze, valamint az „és általános iskolai oktatási-nevelési közoktatási feladatok”
mondatrésze hatályát veszti, mely utóbbi helyébe a „köznevelési feladat” mondatrész lép.
Ugyanezen bekezdés „iskolai és” mondatrésze szintén hatályát veszti, s egyidejűleg első
bekezdés kiegészül a „2013. június 30-napjáig, ezen időpontot követően mindaddig amíg a
Háromhárs Óvoda és annak Csabdi Tagóvodája fenntartói jogát átadó Alcsútdoboz Község
Önkormányzata az óvodai nevelési feladat s az intézmény fenntartói jogának átadására
vonatkozó megállapodását felmondja, avagy Felek közös megegyezéssel megszüntetik„
mondatrésszel.

10.

A Társulási Megállapodás III/2.3. pontja első mondata kiegészül a „mindaddig amíg a Társulás
általi vagyonátadás feltételei nem állnak fenn” mondatrésszel.

11.

A Társulási Megállapodás III/2.9. pontja szövegezése kiegészül az alábbi szövegezéssel:
„legalább 2013. június 30-napjáig. Ezen időpontot követően a közös feladatellátás azon
időpontig valósul meg, amíg az érintett önkormányzatok, avagy részvételükkel létrejövő
„Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – továbbiakban:
Mötv. – 87. §-a szerinti jogi személyiségű társulás a tevékenység végzésére jogerős működési
engedéllyel nem rendelkezik.”

12.

A Társulási Megállapodás III/4. pontja a „gazdálkodó szervezetet” mondatrészt követően
kiegészül a „nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet” mondatrésszel.

13.

A Társulási Megállapodás III/5.1., 6.1., 6.2., 7.1., 7.2. és 7.3. pontja szövegezése feltételes
módra változik.

14.

A Társulási Megállapodás III/8. pontja „ellátásának koordinálása” mondatrésze hatályát veszti,
helyébe az „ellátását” mondatrész lép, míg a mondat a „gyepmesteri feladatok” mondatrészt
megelőzően kiegészül a „Koordinálhatja a” mondatrésszel.

15.

A Társulási Megállapodás IV. Fejezete címe kiegészül a „A Társulási Tanács tisztségviselői, A
Társulási Tanács bizottságai” címmel.

16.

A Társulási Megállapodás IV/1. pontjában a Bizottságok felsorolásából a „Kistérségi
Fejlesztési Bizottság, mikro-bizottság, Közoktatási és Közművelődési Bizottság” s a
„munkaszervezet” mondatrész hatályát veszti.

17.

A Társulási Megállapodás IV/3. pontja „A polgármester helyettesítésének rendjéről a
Képviselő-testület rendelkezik.” mondata hatályát veszti, egyidejűleg a 3. pont kiegészül az
alábbi bekezdésekkel:
„A Polgármester akadályoztatása esetére, annak időtartamára a delegált személy az őt
helyettesítő alpolgármester, vagy az adott település képviselőtestületének a polgármester
helyettesítésének rendjéről szóló döntésben meghatározott képviselőtestületi tag.
A helyettesként eljáró alpolgármester vagy képviselőtestületi tag jogai és kötelességei azonosak
a polgármester jogaival és kötelességeivel. A Tanács ülésén a szavazati jog gyakorlásához a
résztvevő helyettesnek eseti meghatalmazással kell rendelkeznie.”
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18.

A Társulási Megállapodás IV/4. pont f) alpontja „vele szemben fegyelmi eljárás elrendelése, a
fegyelmi tanács feladatainak ellátása, a fegyelmi büntetés kiszabása.” mondatrésze hatályát
veszti, míg g) pontjában a „fenntartói” mondatrész helyébe „irányítói” mondatrész lép.

19.

A Társulási Megállapodás IV/5. pontja szövegezése hatályát veszti, helyébe az alábbi
szövegezés lép:
„A Társulási Tanács alakuló ülésén mondja ki megalakulását.
A Társulási Tanács az alakuló ülésén megválasztja a Társulási Tanács elnökét, az alakuló,
avagy az azt követő első ülésen elfogadja:
5.1. a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát,
5.2. megválasztja az alelnököt,
5.3. s a bizottságai tagjait.”

20.

A Társulási Megállapodás IV/6. pontja második mondata „Minden településnek” mondatrésze
hatályát veszti, helyébe „A Társulási Tanács minden tagjának” mondatrész lép.

21.

A Társulási Megállapodás IV/7. pontja „általános elnökhelyettes” mondatrésze hatályát veszti,
helyébe az „alelnöke” mondatrész lép, a „képviseli” mondatrészt követően kiegészül az „együttes akadályoztatás esetén a korelnök –„ mondatrésszel, s a 7. pont utolsó mondata hatályát
veszti.

22.

A Társulási Megállapodás IV/8. pontja kiegészül az alábbi második bekezdéssel:
„A Tanács ülését össze kell hívni a Társulás tagjai egynegyedének a Társulás bizottságának,
továbbá a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének az ülés összehívásának indokát tartalmazó
indítványára annak kézhezvételét követő 15 napon belül az ülés indokának, időpontjának,
helyszínének és napirendjének meghatározásával.”

23.

A Társulási Megállapodás IV/9. pontja „és a jelen lévő tagok által képviselt települések
lakosság száma meghaladja a többcélú kistérségi társulást alkotó települések lakosságszámának
egy harmadát” mondatrésze hatályát veszti, helyébe „A határozatképességet folyamatosan
figyelemmel kell kísérni” mondatrész lép.

24.

A Társulási Megállapodás IV/10. pontja „az általuk képviselt lakosságszám egyharmadát”
mondatrész hatályát veszti, helyébe „a jelenlévő tagok által képviselt települések
lakosságszámának egyharmadát, melynek hiányában a Társulási Tanács a javaslatot elutasítja”
mondatrész lép.

25.

A Társulási Megállapodás IV/11. pont utolsó bekezdése „annyi” mondatrésze helyébe „9”
mondatrész, míg „a jelen lévő tagok szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt”
mondatrészhelyébe „a tagok által képviselt települések” mondatrész lép.

26.

A Társulási Megállapodás 12. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegezés lép:
„A Társulási Tanács döntését az ülésen határozat formájában nyílt szavazással hozza meg.
12.1. A Társulási Tanács név szerinti szavazást tart:
a Társulási Tanács tagjai legalább egynegyedének indítványára,
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továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott ügyekben.
Ugyanazon ügyben, egy ízben lehet név szerinti szavazást javasolni és tartani. Nincs
helye név szerinti szavazásnak:
bizottság létszáma és összetétele,
avagy ügyrendi javaslat kérdéseiben.
12.2.

A Társulási Tanács titkos szavazást tarthat a 12.6. pontban meghatározott ügyekben.

12.3.

A nyílt szavazás, a név szerinti és a titkos szavazás módjának meghatározásáról a
Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezik.

12.4.

A Társulási Tanács ülésének vezetője állapítja meg a szavazás eredményét.
Amennyiben a szavazás eredménye tekintetében kétség merül fel, úgy a Társulási
Tanács bármely tagja kérésére a szavazást egy alkalommal meg lehet ismételni.

12.5.

A Tanács ülése nyilvános.

12.6.

A Társulási Tanács:
12.6.1. zárt ülést tart összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor,
valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;
12.6.2. zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői
megbízás adása, annak visszavonása és állásfoglalást igénylő személyi ügy
tárgyalásakor;
12.6.3. zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa
kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a
nyilvános tárgyalás a Társulás vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
12.6.4. A zárt ülésen a Társulási Tanács tagjai, a munkaszervezeti feladatokat ellátó
Polgármesteri Hivatalt vezető jegyző, s az Mötv. 46. § (3) bekezdésében
meghatározott további személyek lehetnek jelen.”

27.

A Társulási Megállapodás IV/14. pontjában a „személy” mondatrésze hatályát veszti, helyébe a
„tag, mint jegyzőkönyvvezető” mondatrész lép, a „Kormányhivatal vezetőjéhez” mondatrész
helyébe „Kormányhivatalhoz” mondatrész, míg a „megküldéséről” mondatrész helyébe a
„felterjesztéséről” mondatrész lép, egyidejűleg a 14. pont kiegészül az alábbi bekezdésekkel:
„A jegyzőkönyvre az Mötv.-nek a képviselőtestületi ülésről készített jegyzőkönyvre vonatkozó
52. § (1) bekezdésében meghatározott szabályait kell alkalmazni.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. „

28.

A Társulási Megállapodás IV/15. pontja helyébe az alábbi 15. pont lép:
„15. A Társulás a munkaszervezeti feladatait – a döntések előkészítését, végrehajtását,
szervezését – 2013. január 1-i hatállyal a Társulás székhelye Polgármesteri Hivatala: a
Bicskei Polgármesteri Hivatal – melynek székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4. sz.,
továbbiakban: Polgármesteri Hivatal – látja el, a Vértes Többcélú Társulás
Munkaszervezete, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv 2012. december 31-napján
megszűnik.

18

15.1. A Polgármesteri Hivatal, mint munkaszervezet feladata különösen:
15.1.1. A Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése, döntéseinek
végrehajtása.
15.1.2.

A Társulási Tanács költségvetésének végrehajtása, a költségvetési
gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása.

15.1.3.

A költségvetési gazdálkodás körében különösen:
- A Társulás és költségvetési szerve költségvetési tervezetének,
zárszámadás tervezetének előkészítése.
- Az információszolgáltatás, a pénzforgalmi jelentések elkészítése.
- A Társulás által benyújtott pályázatokkal kapcsolatos elszámolási
feladatok végzése a közreműködő szervezet, a Magyar Államkincstár, a
kedvezményezett Önkormányzatok, valamint egyéb szervek felé.
- Az Önkormányzatok által biztosított bevételek felhasználásának
elszámolása a tagi Önkormányzatok felé.
- A Háromhárs Óvoda fenntartásával kapcsolatos éves elszámolások
(különösképpen: az állami költségvetési hozzájárulások, az
önkormányzati hozzájárulások, valamint létszám elszámolások)
elkészítése és dokumentált egyeztetése az érintett önkormányzatokkal a
beszámoló (zárszámadás) elfogadását megelőzően.
- Társulási Tanács egyedi határozatában foglalt feladatok végrehajtásának,
illetve pénzforgalmi elszámolásának elkészítése.

15.2. A Társulási Tanács nevében tett kötelezettségvállalás, valamint utalványozás
pénzügyi ellenjegyzésére Bicske Város Önkormányzata Jegyzője – továbbiakban:
Jegyző – által írásban kijelölt köztisztviselő(k) jogosult(ak).
15.3. A Társulási Tanács, Bicske Város Önkormányzata, s a munkaszervezeti feladatokat
ellátó Polgármesteri Hivatal a Vértes Többcélú Társulás Munkaszervezete
megszűnését követő első napi, azaz 2013. január 1-i hatállyal külön Megállapodás
keretében rögzítik:

15.4.

15.3.1.

a költségeket, mellyel a munkaszervezeti feladatok teljesíthetők, és

15.3.2.

melyeket évenként a Társulás éves költségvetési tervezetének ismeretében
a felek felülvizsgálnak, s közösen módosítanak, valamint

15.3.3.

a Megállapodás mellékletét képezi a Vértes Többcélú Társulás
Munkaszervezete ingó vagyonának leltára.

A Polgármesteri Hivatal munkaszervezeti feladatai ellátásához szükséges működési
költségeket a Társulás tagjai az alábbiak szerint viselik:
15.4.1.

A Háromhárs Óvoda pénzügyi-gazdálkodási feladatai ellátásához
szükséges IX/14.4. pont szerinti 1 fő foglalkoztatási költségeit Alcsútdoboz
Község
Önkormányzata
és
Csabdi
Község
Önkormányzata
gyermeklétszám arányosan,

15.4.2.

a többi feladatellátáshoz kapcsolódó foglalkoztatási és dologi költségeket
az Önkormányzatok lakosságszám arányosan viselik.
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15.5.

A Polgármesteri Hivatal által – a Társulás működésével kapcsolatos feladatokat
ellátó – foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat Bicske Város Önkormányzata
Jegyzője gyakorolja.
A Jegyző munkáltatói jogkörében kijelöli azon köztisztviselő(ke)t, aki(k) a Társulási
Tanács tagjaival a munkaszervezeti feladatok tekintetében kapcsolattartásra
jogosult(ak) s köteles(ek), melyről – s a változásairól – a Tanács tagjait tájékoztatja.

15.6.

15.7.

A Társulási Tanács a Vértes Többcélú Társulás Munkaszervezete költségvetési
szervet az Áht. 11. § (2) bekezdés szerinti beolvadással szünteti meg akként, hogy:
tekintetében

jogutódnak

a

Bicskei

15.6.1.

a munkaszervezeti feladatok
Polgármesteri Hivatal,

15.6.2.

vagyoni jogutódnak a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
minősül azzal, hogy a munkaszervezeti feladatok ellátásához szükséges
ingóságok használati jogát a Társulás a Polgármesteri Hivatal részére
biztosítja.

Bicske Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal Alapító
Okiratának módosítását, a Társulási Tanács a Vértes Többcélú Társulás
Munkaszervezete megszüntető okiratát a 15.6. pontban foglalt tartalommal adja ki.”

29.

A Társulási Megállapodás IV/23. pont „állandó vagy” mondatrésze, 27. pontja „és körjegyzői”
mondatrésze hatályát veszti, s a IV/27. pont a „jegyzői kollégium külön” mondatrészt követően
kiegészül „- az általa –„ mondatrésszel.

30.

A Társulási Megállapodás V/3. pontja kiegészül az alábbi harmadik bekezdéssel:
„A tagi Önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a
számlavezető pénzintézetüknek a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
megnevezését, pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás benyújtására
jogosultat azzal, hogy a tagok a társulási tagsági jogviszonyuk fennállásáig a felhatalmazást
nem vonhatják vissza. A felhatalmazás bank által aláírt egy példányát kötelesek a Társulási
Tanács elnöke részére átadni. A tagi Önkormányzat új számla nyitása esetén, a nyitástól
számított 15 napon belül köteles felhatalmazó levélben bejelenteni az új számlavezető
pénzintézetének a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megnevezését,
pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal,
hogy a tagok a társulási tagsági jogviszonyuk fennállásáig a felhatalmazást nem vonhatják
vissza.”

31.

A Társulási Megállapodás V/5. pontja első mondata „munkaszervezet” mondatrésze „i” jelölést
nyer, melyet követően kiegészül a „feladatokat ellátó Bicskei Polgármesteri Hivatal”
mondatrésszel, továbbá a második mondat „munkaszervezet” mondatrésze helyébe a
„Polgármesteri Hivatal” mondatrész lép.

32.

A Társulási Megállapodás kiegészül az alábbi új VI. Fejezettel:
„VI.
A Társulás vagyona

1. A Társulás vagyonát képezi a Társulás döntésével szerzett, vagy a Társulás tevékenysége révén
keletkezett materiális és immateriális vagyon.
2. A Társulás vagyona: törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet.
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2.1.

2.2.

2.3.

A társult önkormányzatok által rendelkezésre bocsátott vagyon, továbbá a működés során
keletkezett vagyon a Társulás tulajdona. A Társulás vagyona tekintetében a tulajdonosi
jogkört a Társulási Tanács gyakorolja.
A Társulás megszűnése esetén a meglévő vagyon és annak szaporulata a Társulás tagjait
vagyoni hozzájárulásuk – annak hiányában lakosságszám - arányában illeti meg.
A vagyon megosztása során az önkormányzatok által az alábbi elvek figyelembevételével
járnak el:
2.3.1. használatba adott ingatlanokat, s a meglévő ingóságok birtokát vissza kell
bocsátani,
2.3.2. a meglévő, tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni.

2.4.

A Társulásból a tag általi kiválás, illetőleg kizárás esetén a taggal a fentiekkel azonos
eljárási rend szerint el kell számolni azon megkötéssel, hogy a Társulás tagja a vagyon
kiadására csak az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a többcélú kistérségi
társulás feladatának ellátását, ebben az esetben a Társulás volt tagját a Társulással kötött
szerződés alapján használati díj illeti meg, amennyiben tartozását a Társulás felé
maradéktalanul rendezte. A vagyon kiadását legfeljebb 5 évre lehet elhalasztani.

2.5.

A Társulás tagjának vagyoni igénye kizárólag a tagsági jogviszony időtartama alatt a
vagyoni hozzájárulásával, avagy területfejlesztési, pályázati úton elnyert, illetőleg társulási
vagyonból keletkezett Társulási közös vagyon körére nézve keletkezhet, mely a tagsági
jogviszony megszűnése időpontjától érvényesíthető.

2.6.

A Társulásból kiváló tag az Őt megillető vagyonrész kiadására mindaddig nem tarthat
igény, amíg a vagyon hasznosítására külső harmadik személlyel a tagsági jogviszonya alatt
a Társulási Tanács által megkötött szerződési (használati, haszonbérleti, bérleti, stb.)
időtartam le nem jár.
2.6.1. Amennyiben a vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés alapján a
vagyonhasználó rendszeresen térítést fizet, úgy a kiváló tagra eső összeg a kiváló
tagot illeti meg.
2.6.2. Amennyiben a vagyonhasználati ellenérték előre a Társulási Tanács részére
megfizetést nyert s a Tanács azt a kivált tagra nézve is „saját erőként” a Társulási
vagyon gyarapítására fordította, úgy a kivált tagot a használati ellenérték nem illet
meg, mivel azt a Társulási Tanács a vagyontárgy létrehozására fordította.

2.7.

A Társulási Tanács az általa pályázati úton elnyert pénzeszközből vásárolt közös vagyonú
vagyontárgyak – meghatározott feltételek szerinti s ellenszolgáltatás melletti, - egyes tagi
Önkormányzatok külön tulajdonába adásáról jogosult dönteni, melynek alapján a Társulási
Tanács és tagi Önkormányzat külön megállapodást köt.
A támogatási szerződésben meghatározott kötelező üzemeltetési, fenntartási időtartam alatt
a közös tulajdonú vagyontárgy(ak) nem adható(k) tagi Önkormányzat(ok) külön
tulajdonába.”

33.

A Társulási Megállapodás VII. Fejezetének címe kiegészül „A Társulás működésének
ellenőrzése” címmel, továbbá a VII. Fejezet az alábbi 3. ponttal:
„3. A Társult Képviselőtestületek kölcsönösen rögzítik, hogy évente a költségvetési
beszámolóját tárgyaló ülést megelőzően a III/2.1.2. és 2.9. pontban megjelölt feladatellátás
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által érintett Önkormányzatok Képviselőtestületei Pénzügyi Bizottságai elnökeiből álló 4
tagú Ellenőrzési Bizottságot hoznak létre, mely – az Önkormányzatok Polgármesteri
Hivatalai szakembereinek és külső szakértők szükségszerű bevonásával – pénzügyi
ellenőrzést folytat, amelynek eredményéről a bizottság tagjai a Képviselőtestületeiknek és a
Társulási Tanácsnak beszámolnak.”
34.

A Társulási Megállapodás VIII/1. pont „rendelkezéseit tekintik irányadónak” mondatrésze
hatályát veszti, helyébe a „rendelkezései az irányadóak” mondatrész lép.

35.

A Társulási Megállapodás IX. Fejezete címe kiegészül a „Közös Fenntartású Intézmény”
címmel.

36.

A Társulási Megállapodás IX/1.2. pontja „általános iskolai 1-8. évfolyamon történő kötelező
általános iskolai, továbbá” mondatrésze hatályát veszti.

37.

A Társulási Megállapodás IX/5.9., 5.10., 9.10., 9.11., 12., 14.4., 15.7. pontjában a „tanulói”,
illetőleg „tanulói és” mondatrészek hatályukat vesztik.

38.

A Társulási Megállapodás IX/9.2. pontja „költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról” szóló 2008. évi CV. tv. 11. § (2) bekezdése szerinti” mondatrésze hatályát
veszti.

39.

A Társulási Megállapodás IX/10.2. pont második bekezdésében a „nem” szó, s a „Gazdálkodási
pénzforgalma a Többcélú Kistérségi Társulás pénzintézeti számlájához kapcsolódó külön
alszámlán történik” mondat hatályát veszti.

40.

A Társulási Megállapodás IX/11.1. pont első bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi
szövegezés lép:
„A 10.2. pont szerinti köznevelési intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait munkamegosztási
megállapodás alapján a Bicskei Polgármesteri Hivatal látja el.”

41. A Társulási Megállapodás IX/12.2. „a tanulói jogviszonyban álló tanulókat” mondatrésze hatályát
veszti.
42. A Társulási Megállapodás IX/13.6., 13.7. , 13.8., 13.10. pontjában a „13.2.-13.7.” illetőleg „13.2.13.5.” pontokra történő hivatkozások hatályukat vesztik, helyükbe a „13.3. és 13.5.” pont
hivatkozás lép.
43. A Társulási Megállapodás IX/13.12. pont „jelen Megállapodás módosítás időpontjában a
11/1994. (VI.8.) MKM sz. rendelet 7. számú mellékletében” mondatrésze hatályát veszti.
44. A Társulási Megállapodás IX/14.2.1. pontja „az adott” és a „tanuló, illetve” mondatrészei,
továbbá a IX/14.2.2. pontja „tanulói” illetőleg „tanulók” mondatrészei hatályukat vesztik.
45. A Társulási Megállapodás IX/14.3. pontjában a „IX/10.1.” pontra utalás hatályát veszti.
A IX/ 14.3.1. pontban „a József Nádor Általános Iskola székhelyintézmény, s” mondatrész,
valamint az „osztály és”, „osztályok” mondatrészek, továbbá 14.3.2. pontjában „az 1.-8.
évfolyamos Petőfi Sándor Tagiskola és” mondatrész hatályát veszti.
46. A Társulási Megállapodás IX/14.4. pontjában a „Munkaszervezet” mondatrész helyébe
„Polgármesteri Hivatal” mondatrész lép, továbbá az „és IX/10.3.” pontra történő hivatkozás
hatályát veszti, továbbá a második bekezdésében a „közoktatási intézményeknél 1-1 fő”
mondatrész helyébe „köznevelési intézménynél 1 fő” mondatrész lép.
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47. A Társulási Megállapodás IX/14.5. pontja első bekezdése kiegészül az „amennyiben az érintett
Önkormányzatok annak költségeit viselik” mondatrésszel.
48. A Társulási Megállapodás IX/14.8. pontja „azok Tagiskolái” és „kiegészítő hozzájárulások”
mondatrésze hatályát veszti, míg az „intézmény” és „Tagóvodái” mondatrészek egyes számra –
„intézmény” és „Tagóvodája” – módosul.
49. A Társulási Megállapodás IX/14.9. pontja „bejelenti” és „együttműködnek” mondatrészei múlt
idejűre: „bejelentette” és „együttműködtek” mondatrészre, míg 14.10. pont első bekezdésében a
„megállapodnak” mondatrész „megállapodtak” mondatrészre módosul.
50. A Társulási Megállapodás IX/14.11. pont „a közoktatási intézmények költségvetését is magában
foglaló” mondatrész hatályát veszti, helyébe „a köznevelési intézmény Áht. 23. § (2) bekezdés b)
pontjában meghatározott előirányzatai és foglalkoztatotti létszámát is meghatározó” mondatrész
lép.
51. A Társulási Megállapodás IX/14.12. pont szövegezése az „éves költségvetése” mondatrészt
követően kiegészül a „14.11. pont szerinti előirányzatai” mondatrésszel, továbbá az alábbi
második bekezdéssel:
„A köznevelési intézmény önálló elemi költségvetéssel rendelkezik, melyet a 14.11. pontban
foglaltak elfogadását követően a Társulási Tanács elnöke hagy jóvá.”
52. A Társulási Megállapodás IX/14.14. pontja szövegezése hatályát veszti, helyébe az alábbi
szövegezés lép:
„A köznevelési intézmény pénzforgalmát önálló pénzintézeti számlán bonyolítja.”
53. A Társulási Megállapodás IX/14.15. pontja „közoktatási intézmények vezetői” mondatrésze
hatályát veszti, helyébe a „köznevelési intézmény vezetője” mondatrész, míg IX/14.16. pontja
„közoktatási intézmények kötelesek” mondatrésze helyébe a „köznevelési intézmény köteles”
mondatrész lép.
54. A Társulási Megállapodás IX/14.17. pontja szövegezése a „fenntartói” mondatrészt követően
kiegészül az „irányítói” mondatrésszel, míg a IX/14.18. pont „iskolai” mondatrésze hatályát
veszti, s a „tagintézményekben” mondatrész egyes számra módosul.
55. A Társulási Megállapodás IX/15.1. pontja „közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. §ában” mondatrész hatályát veszti, helyébe „a „nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi XCX.
törvény – továbbiakban: Nkt. – 83. §-ában” mondatrész lép.
56. A Társulási Megállapodás IX/15.2. pontjában a „Munkaszervezet” mondatrész helyébe
„Polgármesteri Hivatal” mondatrész lép, míg IX/15.5. pontjában a IX/10.1. pontra hivatkozás,
valamint az „egyetértés és” és „az egyetértés, továbbá” mondatrészek hatályukat vesztik.
57. A Társulási Megállapodás IX/15.7. pontja „Kotv. 102. §-ában” mondatrésze hatályát veszti,
helyébe a „Nkt. 83. §-ában” mondatrész lép, míg IX/15.8.4. pontja szövegezése a „dolgozó”
mondatrészt követően kiegészül az „óvoda” mondatrésszel.
58. A Társulási Megállapodás IX/15.9. pontja „közoktatási intézményben – s azok tagintézményeiben
– az oktatás – nevelés színvonalát egységesen a Kotv. 4. §-ában és 4/A. §-ában foglalt alapelvek
érvényre jutásával” mondatrésze hatályát veszti, helyébe a „köznevelési intézményben – s annak
tagintézményében – a nevelés színvonalát egységesen” mondatrész lép.
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59. A Társulási Megállapodás IX/15.10. pontja „a tagiskola és” valamint „a tanulók oktatását”
mondatrésze hatályát veszti, továbbá az „azok”, „működnek”, „kívánják” szavak egyes számra „az”, „működik”, „kívánja” – módosulnak.
60. A Társulási Megállapodás IX/16. pont címében a „helyi kisebbségi” mondatrész „nemzetiségi”
mondatrészre módosul.
61. A Társulási Megállapodás IX/16.1. pontjában a „s kisebbségi oktatási, nevelési feladatokat ellátó,
a Kotv. 121. § (6) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő közoktatási” mondatrész helyébe
a „nemzetiségi nevelési feladatokat ellátó köznevelési” mondatrész lép, IX/16.1.1. pontjában
„tevékenységi körének módosításához” mondatrésze, 16.1.5. pontjában „pedagógiai
programjának, szakmai programjának, intézmény minőségirányítási programjának” mondatrésze
hatályát veszti, s a 16.1.6. pontot követő 16.1. pont utolsó bekezdésében a „kisebbségi”
mondatrész helyébe a „nemzetiségi” mondatrész lép.
62. A Társulási Megállapodás IX/16.2. pontja „a Kotv. 102. § (12) bekezdésében foglaltak,”
mondatrésze hatályát veszti.
63. A Társulási Megállapodás IX/17.1. pontjában a „közoktatási” mondatrész „köznevelési”
mondatrészre módosul, míg „a Kotv. 102. § (11) bekezdésére figyelemmel – tárgyévet megelőző
év december 31.-napjáig” hatályát veszti, helyébe „az Nktv. 84. § (7) bekezdésében
meghatározott fenntartói intézkedési határidőt megelőző 2 hónappal korábban” mondatrész lép.
64. A Társulási Megállapodás IX/17.3. pontjában a „megállapodnak” míg 17.4. pontjában az „élhet”
szavak múlt időre – megállapodtak, élhetett – módosulnak.
65. A Társulási Megállapodás IX/17.5.1. pontjában a „Kotv. 102. § (9)” bekezdésére utalás hatályát
veszti, helyébe a „Nkt. 84. § (3)” bekezdése lép, míg a „tanév szorgalmi időszakán túlmenően,
illetőleg” mondatrésze hatályát veszti.
66. A Társulási Megállapodás IX/18.1. pont „határozatát tárgyévet megelőző év december 31.napjáig” modnatrésze hatályát veszti, helyébe „a Nkt. 84. § (7) bekezdésére figyelemmel a
fenntartói intézedési határidőt megelőző 2 hónappal korábban” mondatrész lép.
67. A Társulási Megállapodás IX/18.2. pont „a közoktatásról” szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (9)”
mondatrésze hatályát veszti, helyébe „a Nkt. 84. § (3)” mondatrész lép, míg „a tanév szorgalmi
időszakán túlmenően, illetőleg” mondatrésze szintén hatályát veszti.
68. A Társulási Megállapodás X/1. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegezés lép:
„A Társuláshoz azon települési önkormányzat képviselőtestülete csatlakozhat, mely a Társulási
Megállapodásban leírt követelményeket elfogadja.
1.1.

A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselőtestületének a Társulás Megállapodásban
foglaltakra történő nyilatkozatát tartalmazó határozatát a Társulási Tanácshoz kell
megküldenie azzal, hogy a Társuláshoz csatlakozni naptári év 1. napjával lehet, s erre
vonatkozó döntést 6 hónappal korábban kell meghozni.

1.2.

A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a Társulási Tanács javaslata alapján a
társult Képviselő-testületek minősített többséggel döntenek a Társulási Megállapodás
egyidejű módosításával. „
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69. A Társulási Megállapodás X/2. pont „felmondását” illetőleg „vagy felmondásáról” mondatrészei,
továbbá a X/3. pont „Felmondás esetén” mondatrésze hatályát veszti, továbbá a X/3. pont
kiegészül „a VI. Fejezetben rögzített szabályok szerint” mondatrésszel.

70. A Társulási Megállapodás X. Fejezete kiegészül az alábbi 4. ponttal, mellyel a 4. pont számozása
5. pontra módosul:
„4. A Társulás megszűnik, ha:
4.1. annak közös megegyezéssel történő megszűnését valamennyi tag képviselő-testületi
határozattal kimondja,
4.2. a törvény erejénél fogva,
4.3. a bíróság jogerős döntése alapján,
4.4. a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósul.”
71. A Társulási Megállapodás X. Fejezte kiegészül az alábbi 6. ponttal, mellyel az eredeti 5. és 6.
pontok számozása 7. és 8. pontra módosulnak:
„6.

A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát
vagyonfelosztási szerződésben osztják fel.
A Társulás megszűnése esetén jogutódnak a társuló önkormányzatok képviselőtestületei
minősülnek, a kötelezettségekért – beleértve a zárszámadási s az esetleges jogosulatlan
igénybevétel jövőbeni következményei szerinti helytállási kötelezettséget is - az V/1. pont
szerinti vagyoni hozzájárulásuk arányában felelnek azzal, hogy azok fedezeteként
elsődlegesen a visszakapott vagyon szolgál. Az állami költségvetési normatíva jogosulatlan
igénybevétele esetén a helytállási kötelezettség az adott közös feladatellátásban részt vevő
önkormányzatokat terheli.
6.1. A felosztás elvei a következők:
6.1.1. Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a
vagyonszaporulat létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb
támogatások).
6.1.2. Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat
egymáshoz arányosítani kell. A közös tulajdonból az arányosított résznek
megfelelő tulajdoni hányad illeti meg a megszűnéskor az önkormányzatot.
6.2. A vagyonfelosztásnál továbbá a IX/13.9. és IX/17.5.3. pontban foglaltakat is
figyelembe kell venni.”

72. A Társulási Megállapodás X/7. pontja kiegészül „A további szabályokat a VI. Fejezet
tartalmazza” mondattal.
73. A Társulási Megállapodás X/8. pont „társulás tagjainak több mint fele” mondatrésze hatályát
veszti, helyébe a „Társulási Tanács” mondatrész lép.
74. A Társulási Megállapodás XI/1. pont első és második mondatában a „vállalnak” mondatrész
ragozása múlt időre – vállaltak - módosul.
75. A Társulási Megállapodás XI/2. pontja címe kiegészül a „mellékletei és” mondatrésszel, továbbá
a 2. számú függelék a Társulás Megállapodás 1. számú mellékletévé válik, s kiegészül a „Vértes
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Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás szakfeladati rend szerinti tevékenységei” című 2.
számú melléklettel, mellyel egyidejűleg 4.-7 számú függelékek törlést nyernek, a 3. sz. függelék
2. számú függelékké válik, míg a 8. számú függelék 3. számú függelékké.
76. A Társulási Megállapodás XI/3. pontja „az Elnök és helyettesei” mondatrésze, valamint az
„eredménytelen egyeztetést követően a tagok a bírósághoz fordulhatnak” mondata hatályát veszti.
77. A Társulási megállapodás XI/4. pontja szövegezése hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegezés
lép:
„Amennyiben egymás közötti 3. pont szerinti közvetlen egyeztetésük nem vezet eredményre, úgy
megállapodnak abban, hogy a vitás kérdésekben az érintett Képviselőtestület kéri az Országos
Önkormányzati Szövetség által felkért tagokból álló egyeztető bizottság állásfoglalását, s a
kereseti kérelmet az állásfoglalás rendelkezésre állását követően nyújtja be, melynek elbírálása a
Székesfehérvári Törvényszék hatáskörébe tartozik.”
78. A Társulási Megállapodás XI. Fejezete kiegészül az alábbi 7. ponttal, mellyel egyidejűleg a 7.
pont számozása 8. pontra módosul:
„7. A Társulási Megállapodás:
7.1. Az I., II., III, új számozás szerinti V., VI, VII, VIII, IX, X. és XI. számú Fejezetében
foglalt, továbbá a IV/2., 3., 4., 5. pont első bekezdésében, 6., 12. pont első és második
bekezdésében, 12.2., 12.3., 12.5., 14. pont első és harmadik bekezdésében, 15., 17/d
pontja utolsó bekezdésében, 18., 20., 21, 22, 27. pontja, s a volt V. fejezetére vonatkozó
rendelkezések 2013. január 1-napján, a Vértes Többcélú Társulás Munkaszervezet
megszüntetésére vonatkozó IV/15. pontban foglalt rendelkezés 2012. december 31napján,
7.2. Az Mötv. rendelkezéseivel összhangot megteremtő IV. Fejezet 5. pont második
bekezdése, 7., 8., 9., 10., 12.1, 12.4., és 12.6., 13., 14. pont második bekezdése és X/4.
pontja módosításai 2012. június 30-napján lépnek hatályba a 2013. évi költségvetési
törvény tervezete 2. számú melléklete normatíva igénylésére vonatkozó Kiegészítő
Szabályok 5. pontjában meghatározottakra figyelemmel.
Amennyiben a kihirdetett költségvetési törvény a Kiegészítő Szabályok 5. pontjában foglalt
feltételt nem tartalmazza, úgy a Társulási Megállapodás ezen pontjaiban foglal
megállapodások is 2013. január 1-napján lépnek hatályba.
7.3. A „nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény állami köznevelési
feladatvégzésére vonatkozó 2013. január 1-i hatályának esetleges módosítása esetén a
Társulás általi IX. Fejezetben foglalt általános iskolai és pedagógiai szakszolgálati
feladatok végzési időpontja a 7.1. pontban foglaltaktól eltérően az Nkt-ben
meghatározott időpontig tart.”
79. A Társulási Megállapodás XI/8. pontja kiegészül a Társulási Tanács …./2012. (XI. ….. ) számú
határozatának számával.
II.
1.

A Képviselőtestület a Társulási Megállapodást a I. pontban foglalt 17. sz. módosítással egységes
szerkezetbe foglalja.

2.

Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Vértes Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás 17. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodásának aláírására, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a Vértes Többcélú
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