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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én 

  megtartott nyílt 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, Dr. Balogh Lóránd jegyző, Kocsis Irén óvoda 

  vezető 

 

NAPIREND ELŐTT 

 

A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 6+l fő 

képviselői létszámból 6 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 pontokat kiegészítve az egyebekben, az óvoda 

kérelmével, a bor útjai pályázat benyújtása, a telekadó rendelet módosításával, illetve a 

Nagypince önkormányzati tulajdonba szerzésének ügyével, valamint A Váli Önkormányzati 

Tűzoltóság pályázat benyújtáshoz önerőről döntés, ill. zárt ülésen a könyvtárosi állásról 

döntéssel. A képviselő-testület a napirendet a kiegészítéssel együtt 6 igen szavazattal 

elfogadta, határozathozatal nélkül. 

 

NAPIREND 

Tárgy:          Előterjesztő 

 

1./ Két lés közötti tevékenységről szóló beszámoló elfogadása  Bechtold Tamás 

          polgármester 

2./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés elfogadása  Bechtold Tamás 

          polgármester 

3./ Vál Község Önkormányzat 2013. évi költségvetés elfogadása  Bechtold Tamás 

          polgármester 

4./ Az Önkormányzat szakfeladat számainak módosítása   Bechtold Tamás 

          polgármester 

5./ Az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása  Bechtold Tamás 

          polgármester 

6./ Baracska-Kajászó-Vál Beruházó Víziközmű Társulás   Bechtold Tamás 

     költségvetésének elfogadása      polgármester 

7./ FEJÉRVÍZ Zrt. levele       Bechtold Tamás 

          polgármester 

8./  Óvoda kérelme        Bechtold Tamás 

          polgármester 

9./„A bor útjai” pályázat benyújtása      Bechtold Tamás 

          polgármester 

10./Telekadó rendelet módosítása      Bechtold Tamás 

          polgármester 
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11./  Nagypince önkormányzati tulajdonba szerzés ügye   Dr. Balogh Lóránd 

          jegyző 

12./ Váli Önkormányzati Tűzoltóság által benyújtandó pályázathoz Bechtold Tamás 

        önerő biztosításáról döntés      polgármester 

 

13./ Könyvtárosi feladatokra vonatkozó megbízás ügyében döntés  Bechtold Tamás 

          polgármester 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1./ Napirend 

     Tárgy: Két ülés közötti tevékenységről szóló beszámoló elfogadása 

 

A képviselő-testület vita nélkül 6 igen szavazattal elfogadta a két ülés közötti tevékenységről 

szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

35/2013.(II.14.) számú határozata 

a két ülés közötti tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a két ülés közötti tevékenységről 

szóló beszámolót. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. Napirend 

    Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés elfogadása 

 

A képviselő-testület vita nélkül elfogadta a lejárt határidejű határozatokról szó jelentést 6 igen 

szavazattal, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2013.(II.14.) számú határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3./ Napirend 

    Tárgy: Vál Község Önkormányzat 2013. évi költségvetés elfogadása 

 

Bechtold Tamás: A költségvetésben túl sok változás nem történt az első forduló óta, némileg 

finomult. A tényeket tartalmazó költségvetést készítettünk, mely fejlesztést is tartalmaz. Az 

már most látszik, hogy a számlákat folyamatosan tudjuk fizetni, nem az adóbevételekre várni. 

 

Ádám Zsuzsanna: A támogatások át lettek vezetve? 
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Bechtold Tamás: Igen, de ha valami változás lesz, a féléves beszámolónál majd módosítjuk a 

költségvetést. 

 

Csókás Zsolt: Két dolog miatt nem tudom támogatni a költségvetés elfogadását, az egyik a 

telekadó rendelet, mert ha visszavonjuk, valamennyire befolyásolja a költségvetést. A másik a 

bérek, amely sorok oly mértékben eltérnek az elmúlt éve költségvetéstől, hogy véleményem 

szerint ebben a gazdasági helyzetben etikátlan. Az az összeg másra is lehetett volna való, pl. 

az óvodában kafatéria juttatás. A törvényességébe nem tudok bele kötni és nem is akarok. 

Nem tudom a Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a költségvetés bér tömegét külön 

tárgyalta-e? Tudta-e hogy lesz ekkora bérnövekmény? 

 

Kárpáti Hajnalka: A bizottsági ülésen bérről nem volt szó. A besorolásokat mutató táblázat 

volt előttünk. Én sem tartom teljesen etikusnak. A bizottság nem mélyedt bele külön a bérek 

megállapításába. 

 

Csókás Zsolt: A képviselő-testület egy adott dologra elkülönített összeget nem kell 

megszavazni? Tartalékot nem kell képezni? 

 

Bechtold Tamás: A képviselő-testület a költségvetés elfogadásával nyugtázza az összegeket. 

Abba nem tud beleszólni a képviselő-testület,hogy mennyi a bér. Az a lényeg, hogy a 

képviselő-testület arra biztosítja a pénz, vagy nem. 

 

Csókás Zsolt: A bérre járó összeg megugrott. Nem mondta külön a testület, hogy biztosítja 

hozzá a forrást. A hivatali bér soron szereplő összeget elfogadjuk, vagy nem. 

 

Bechtold Tamás: A Váli Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése fejezet a fejezeten 

belül. A képviselő-testületek már az együttes ülésen elfogadták. Elfogadott költségvetési részt 

bolygatunk. 

 

Csókás Zsolt: Senkinek a zsebében nem szeretnék turkálni, kivenni, amit valamilyen 

formában megkapnak. A következtetéseket levontam. Nem szeretném, hogy a hátralévő 

időszakot azzal kellene tölteni, mint az előző ciklusban. Etikátlannak tartom a béremelést, 

máshogyan nem tudom megfogalmazni. El tudtam volna fogadni egyszeri jutalmat, de 

megvédve a másik oldalt, a közalkalmazottaknak évet óta nem tudunk fizetni kafatériát. Ebből 

az összegből úgy gondolom meg lehetett volna oldani. Későn néztem át a számokat. 

 

Artai Balázs: Hozzá lehet nyúlni jogkövetkezmény nélkül a költségvetéshez? 

 

Dr. Balogh Lóránd: Ezt a részt már elfogadta az együttes testületi ülésen mindkét képviselő-

testület. A költségvetés összességéhez hozzá lehet nyúlni. Ehhez is, de a végleges 

elfogadáshoz is úja együttes ülést kellene tartani. 

 

Csókás Zsolt: Hozzá nyúlhat a képviselő-testület, akkor sem fogok igennel szavazni. Nem az 

én felelősségem. Ehhez már nem lehet hozzányúlni, csak a következtetést lehet levonni. 

 

Bechtold Tamás: A bértömegen belül az eltérítések tétele az ami nem kötelezően adandó. Ez  

a teljesítmény értékelés alapján adható, -20% és +30% között lehet. Ezt az összeget kapták-e a 

dolgozók folyamatosan, ez mekkora összeget jelent? 
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Dr. Balogh Lóránd: Konkrét tételekkel van probléma, vagy általában a bérek kalkulációjával? 

Az eltérítés az intézményvezető lehetősége. Az idei évben tudtam minősítést adni a 

dolgozóknak,mivel az előző évben még nem dolgoztam a váli önkormányzatnál egy éve, így 

akkor nem minősíthettem a dolgozókat. Az eltérítés miatt a idei évben jelent meg mint 

bérnövekmény az eltérítés tétele. A végösszeget megdobja. Visszautasítom, hogy etikátlan 

döntéseket hoztam volna. A törvényi előírásoknak mindenben megfelelően jártam el. 

 

Csókás Zsolt: Kicsi faluban élünk. Van egy óvodánk is, az ott dolgozókra is kellett volna 

gondolni. 

 

Bechtold Tamás: Döntési helyzetben vagyunk. A költségvetésben fejlesztésre van 15 mFt, a 

közalkalmazottak részére ebből az összegből elvéve lehet kafatériát fizetni. 

 

Kárpáti Hajnalka: Visszamenőleg nem érvényes. A költségvetés első fordulója előtt a 

bizottsági ülésen kellett volna meglépni. A képviselő-testületnek is van egy rendelete 20 %-os 

bérkiegészítésre vonatkozóan. Az eltérítés +30 % , de lehet kevesebb is. A közalkalmazottak 

részére béremelés 1998. óta nem volt. 

 

Bechtold Tamás: Bért fejleszteni nem tudunk, kafatériát tudunk adni. 

 

Kárpáti Hajnalka: A fejlesztési összegből nem tartom már jónak. 

 

Bechtold Tamás: A fejlesztést meg tudjuk oldani. Úgy érem magam, hogy magyarázkodni 

kellene. Furcsa helyet. A költségvetés részét, amit az együttes ülésen már elfogadott a testület, 

cáfolja. Ugyan azon költségvetés van most is előttünk. 

 

Ádám Zsuzsanna: A helyzetet nem értem. A bértétel mutatói ugyan azok mint amit az 

együttes ülésen elfogadott a testület, akkor ezek a dolgok nem jöttek elő. Két meneten már túl 

vagyunk a költségvetést illetően. 

 

Csókás Zsolt: Nem foglalkozunk vele, de felhívták a figyelmünket, hogy nézzük meg a 

bérnövekményt. Nem tudunk vele mit csinálni, én ezzel le is zárom ezt a témát. A 

költségvetést addig nem tudom támogatni, amíg a telekadó benne van. Átgondolatlan, 

előkészítetlen, elhamarkodott döntést volt megalkotni a telekadó rendeletet. 

 

Bechtold Tamás: A január 24-i ülés óta volt néhány napja a testületnek ezzel foglalkozni. A 

Fejér Megyei Kormányhivatal nem írta le, hogy előkészítetlen lenne. Három módosításra 

hívta fel a figyelmet, innentől kezdve nem gondolom, hogy probléma lenne a rendelettel. A 

bevételre is szükség van. Azt tartom etikátlannak, hogy akinek van háza, zártkertben épülete 

azért fizet, akinek telke van, azért nem fizet. 

 

Csókás Zsolt: Az előkészítetlenséget abban látom, hogy ezeket a problémákat tudni kellett 

volna előre. Le kell vonni a következtetéseket. Azért lett idehozva, olyan indokkal, hogy 

szeretnénk a kastély tulajdonost megszorítani. Akkor csak olyan döntést hozzunk, ami a 

kastélyra vonatkozik. 

 

Bechtold Tamás: Nem lehet ezt az egészet megelőzni. Az első döntés, hogy bevezessük, vagy 

ne az adót. Addig nem tudja megnézni a Kormányhivatal, amíg nincs elfogadott rendelet. 

Miután elfogadtuk, utána jöttek kérdések, mellyel tudtunk fordulni a Kormányhivatalhoz. A 
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telekadó bevétel tervezett összege 3 mFt, ebből a kastélyhoz tartozó területért fizetendő 

összeg 1 mFt. 

 

Csókás Zsolt: Ezt a rendeletet vissza kell vonni. 

 

Bechtold Tamás: Több részt feszeget ez a kérdést. Egyrészt 3 mFt bevétel. Kérek tanácsot mit 

csináljunk a kastélyosokkal. Ha nem ezt, akkor javasoljon a testület mást. Ezzel az üggyel 

valamit  tenni kell. 

 

Csókás Zsolt: A kastély egy ingatlannak kell nézni, mint bármelyik másikat. Ne azokat az 

embereket büntessük, akik nem tehetnek róla. A rendelet nem azt a területet fogja büntetni 

amire megalkottuk. 

 

Bechtold Tamás: Mindenki gondozza a telkét, csak a kastélyos nem. Minden adó 

igazságtalan, pl. a gépjármű adó is a nagyobb teljesítményű autó után többet fizet, az ingatlan 

adónál is a nagyobb ingatlanért többet kell fizetni, a zártkerti épületekért meg négyszer annyit 

kell fizetni, mint belterületen. Az adóbevétel fontos az önkormányzatnak, ebből tudjuk fizetni 

pl. a közvilágítást. Tény, hogy a kastély miatt indult el az egész telekadó rendelet ügy.  

 

Ádám Zsuzsanna: Nem így fognám fel. Nem szeretnénk senkit büntetni. Nem azért van 

bármilyen adó kivetése, hogy bárkit büntessünk. Nem tudom, hogy mennyi embert érint ez az 

adónem, a betervezett összeg fele a kastély területből jön be, a másik fele a lakosságtól. A 

rendeletben további kedvezményeket lehetne adni. 1000 m2-ig 10 vagy 7 forint, felette 5 

forint. A legnagyobb hiba lenne, ha visszavonnánk a rendeletet. 

 

Csókás Zsolt: Mindegy hogy visszavonjuk, vagy módosítjuk. Kommunikáció kérdése. 

 

Bechtold Tamás: Igazából kb. 200 embert érint, nagyon kevés százalékban hallottam a 

nemtetszését. 

 

Kárpáti Hajnalka: Lehet engedményeket tenni. A testület bevezette az adónemet, előre pontos 

részleteket kellett volna kidolgozni. Kapkodás volt, hogy bevezetjük a telekadót. Nem 

ismerjük a jogi háttérét. A részleteket nem néztük végig. 

 

Dr. Balogh Lóránd: A Kormányhivatal által tett észrevétel a rendeletben foglalt mentesség és 

mérték miatt törvénysértő. Más településen nem foglalkozott a testület, csak meghozta hogy 

lesz telekadó, és az adó mértéke x összeg. 

A Kormányhivatal a vállalkozónak adott mentességet kifogásolta, valamint a tulajdonos és 

egyéb vagyoni jogok gyakorlója témában kell kiegészítő rendelkezést hozni, ill. a külterületre 

vonatkozóan egyértelművé tettük, hogy nem kívánjuk bevezetni az adót, akkor azt tegyük a 

rendeletbe a mentességek közé. Nem átgondolatlan kérdés, bevezetek, de mentességet adok. 

Vezessünk be egy sávos tételt – a Kormányhivatal álláspontja szerint erre van lehetőség. 

 

Kárpáti Hajnalka: Pontos adatok nélkül nem tudunk dönteni erről. 

 

Bechtold Tamás: 1000 m2 –ig 10.-Ft/m2, felette 5.-Ft/m2. A költségvetésbe nem tudjuk 

pontosan kiszámolni. 
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Dr. Balogh Lóránd: A költségvetésben alul kalkuláltunk. Az adónál benne van, hogy esetleg 

rosszul mérjük fel a bevételt, a jövőben már sokkal valóságosabb számokkal tudunk 

kalkulálni, hisz az idei év tapasztalatai irányadóak lesznek. 

 

Ádám Zsuzsanna: Ha 1000 m2 a határ, akkor hasonlítható az építményadó fizetési összegéhez 

is, kb. 10.000.-Ft évi adót jelent, ott is ilyen nagyságrendű összeget állapítottunk meg. 

 

Kocsis Bálint: A 200 főből 20 ember reklamált, mondta polgármester. Sokkal többen, de nem 

jönnek a hivatalba. A telekadót a kastélyos megregulázására hoztuk. Embereket hoztunk 

olyan helyzetbe, hogy 30-40 eFt-ot kell fizetni a telkéért. Nem gondoltam, hogy ilyen nagy 

számot jelent. Az adó mértékéhez hozzá kell nyúlni, 1000 m2-ig 10.-Ft, fölötte meg semmi. 

 

Ádám Zsuzsanna: Ez azt fogja szülni, hogy az 1000 m2-ért fizet 10.000.-Ft-ot a tulajdonos, az 

5000 m2-ért is csak 10.000.-Ft-ot fizet a tulajdonos. Így ez nem igazságos. 

 

Bechtold Tamás: Akinek nagy telke van, az ki tudja fizetni, mert megosztatja a telket és eladja 

építési teleknek. 

 

Artai Balázs: A rendezési tervben építési területek ezek a területek. A távlati fejlesztési 

koncepcióba is benn van. Érvényes dolgokról kell beszélni. Ezt az elemet bele kell építeni a 

rendeletbe, amelyik a legelviselhetőbb mérték. Az egész adózást lehet indítani. 

Szerencsétlenül került ki értesítés. Módosításokat eszközöljünk. 

 

Csókás Zsolt: Mekkora telkek vannak átlagban? Milyen engedményt adunk? 

 

Ádám Zsuzsanna: Kb. 1000 m2 telkek vannak. Elfogadhatónak tartom a 10.000.-Ft-ot adót. 

Akinek kiemelkedően nagy telke van, az nagyon kevés, egy-kettő. 

 

Kárpáti Hajnalka: A rendelet szerint mi van a 100.-Ft/m2-rel? 

 

Dr. Balogh Lóránd: Jogi személy m2-enként fizet 100.-Ft-ot. Ilyen ha van is településen, 

nagyon kevés. 

 

Bechtold Tamás: A Kormányhivatal szerint azt nem tehetjük meg, hogy aki iparűzési adót 

fizet, azt mentesítjük a telekadó alól. Itt is lehet mérsékelni a 10.-Ft/m2 összeget.  

 

A képviselő-testület tagjai egyenként elmondták javaslatukat a telekadó mértékével 

kapcsolatban és a következő konszenzus született:  

-  telekadó 1000 m2-ig fizetendő összege 10.-Ft/m2 

- telekadó 1000 m2 feletti rész után fizetendő összeg 2.-Ft/m2 

- iparűzési adót fizető vállalkozónak a telekadó összege 2.-Ft/m2 

 

A képviselő-testület a módosításokkal együtt a telekadó rendelet módosítását 4 igen és 2 nem 

szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2013.(II. 14.) önkormányzati rendelete  

a telekadóról szóló 

20/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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/A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete./ 

 

Bechtold Tamás: Visszatérve a költségvetésre a közalkalmazottak részére a kafatéria 

juttatásról döntsön a képviselő-testület. 

 

Kárpáti Hajnalka: Nem tudjuk, hogy a költségvetés mit fog kibírni. 

 

Csókás Zsolt: Erről nem most döntsünk. 

 

Kocsis Bálint: Most tárjuk a költségvetést, most döntsünk. 

 

Ádám Zsuzsanna: Tartok a rossz szájízű visszhangtól. Gondolok az iskolában dolgozó 

közalkalmazottakra, holott tudom, hogy átvette a KIK. 

 

Bechtold Tamás: Határozzuk meg, hogy mennyi összeget kívánunk a közalkalmazottak 

kafatéria juttatására fordítani. Javasolom, hogy bruttó 50 eFt béren kívüli juttatást biztosítsunk 

részükre. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a közalkalmazottak részére évi bruttó 50 eFt 

béren kívüli juttatás biztosítását, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

37/2013.(II.14.) számú határozata 

a közalkalmazottak béren kívüli juttatásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közalkalmazottak részére évi 

50 eFt bruttó béren kívüli juttatást biztosít a 2013. évi költségvetésében. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A költségvetéssel kapcsolatban több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester 

felteszi szavazásra, melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadott és az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

 

(A rendelet szövege és mellékletei a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

4./ Napirend 

    Tárgy: Az Önkormányzat szakfeladat számainak módosítása 

 

Dr. Balogh Lóránd: Könyvviteli technikai kérdés. Az új önkormányzati finanszírozási 

rendszer szükségessé teszi, hogy a szakfeladatokat újakkal egészítsük ki, mint pl. zöldterület-

kezelés, közutak üzemeltetése, közművelődési tevékenység, stb. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal fogadta el az Önkormányzat szakfeladat számainak 

módosítását, melyről az alábbi határozatot hozta: 
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Vál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

38/2013. (II. 14.) számú határozata 

Vál Község Önkormányzat szakfeladat számainak megállapításáról 

 

1.) Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011. (X. 13.) önkormányzati rendelet 4. 

függelékét az alábbiak szerint módosítja: 

„4. függelék a 10/2011. (X. 13.) önkormányzati rendelethez 

 

1.) Az Önkormányzat  alaptevékenysége: 

Szakágazati besorolása: 8411 Általános közigazgatás  

                

2.) Szakfeladati rend szerinti tevékenységei: 

 

 A B 

1. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 370000 

2. Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 

átrakása  
381103 

 3. Út, autópálya építése 421100 

 4. Óvodai intézményi étkeztetés 562912 

 5. Iskolai intézményi étkeztetés 562913 

6. Önkormányzati jogalkotás 841112 

7. Közvilágítás 841402 

8. Város-, községgazdálkodási máshova nem sorolt szolgáltatások 841403 

9. Önkormányzatok  és társulások elszámolásai 841901 

10. Finanszírozási műveletek 841906 

11. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 

12. Fejezeti és általános tartalék elszámolása  841908 

13. Óvodai nevelés, ellátás 851011 

14. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 851012 

15. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 

évfolyam) 
852011 

16. Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852012 

17. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  ( 5-8. 

évfolyam) 
852021 

18. Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása  ( 5-8. évfolyam) 
852022 

19. Általános iskolai napközi otthoni nevelés 855911 

20. Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 855912 

21. Általános iskolai tanulószobai nevelés 855914 

22. Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 855915 

23. Háziorvosi alapellátás 862101 

24. Háziorvosi ügyeleti ellátás 862102 

25. Család – és nővédelmi egészségügyi gondozás 869041 



 

9 
 

26. Aktív korúak ellátása 882111 

27. Időskorúak járadéka 882112 

28. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882113 

29. Ápolási díj alanyi jogon 882115 

30. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882117 

31. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882118 

32. Átmeneti segély 882122 

33. Temetési segély 882123 

34. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882124 

35. Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása 889967 

36. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129 

37. Közgyógyellátás 882202 

38 Köztemetés 882203 

39. Gyermekjóléti szolgáltatás 889201 

40. Szociális étkeztetés 889921 

41 Házi segítségnyújtás 889922 

42 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 889923 

43. Családsegítés 889924 

44. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890441 

45. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása 
890442 

46. Egyéb közfoglalkoztatás 890443 

47. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 931102 

48. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680001 

49. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 

50. Zöldterület-kezelés 813000 

51. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása 522001 

52. Könyvtári szolgáltatások 910123 

53. Ápolási díj méltányossági alapon 882116 

54.  Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 910501 

„ 

2.) A Képviselő- testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat szakágazati besorolása szerinti 

alaptevékenységét, valamint szakfeladati rend szerinti tevékenységeit a Képviselő-testület és 

szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011. (X. 13.) önkormányzati 

rendelet függelékeként szerepelteti.  

 

3.) Vál Község Önkormányzat Polgármestere a fenti határozatot a Magyar Államkincstár 

Fejér Megyei Igazgatósága (8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5.) részére az elfogadást követő 10 

napon belül megküldi és kérelmezi a törzskönyvi adatok bejegyzését, illetve átvezetését.  

 

Határidő: azonnal,  

Felelős: Polgármester  

 

5./ Napirend 

     Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása 

 

Bechtold Tamás: Az épületenergetikai fejlesztést KEOP-os forrásból szeretnénk 

megvalósítani, de mivel még semmi konkrétumot nem tudunk, addig a közbeszerzési tervben 

sem tudjuk szerepeltetni, azért kell elfogadni a határozati javaslatot, hogy nem tervezünk 
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közbeszerzési törvény alá tartozó közbeszerzést. Ha nyertes lesz a pályázatunk, akkor tudjuk 

módosítani a közbeszerzési tervet. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta az Önkormányzat 2013. évi összesített 

közbeszerzési tervéről készült előterjesztést, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

39/2013.(II.14.) számú határozata 

az Önkormányzat 2013. évi összesített közbeszerzési tervéről 

 

1.) Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évben nem tervez a 

közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó, közbeszerzési értékhatárokat elérő 

beszerzéseket. 

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

nyilvánosságának biztosításáról, valamint erre irányuló igény esetén a Közbeszerzések 

Tanácsa, vagy az illetékes ellenőrző szervek részére történő megküldéséről 

gondoskodni szíveskedjen. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

6./ Napirend 

7./ Napirend 

     Tárgy: Baracska-Kajászó-Vál Beruházó Víziközmű Társulás költségvetésének 

elfogadása 

     Tárgy: FEJÉRVÍZ Zrt. levele 

 

Bechtold Tamás: A két napirendet együtt kell kezelni, mivel a Fejérvíz Zrt. a Víziközmű 

Társuláshoz befolyt bérleti díj csökkentését javasolja. A Baracska-Kajászó-Vál Beruházó 

Víziközmű Társulás költségvetésében a költségvetési főösszeg 17.000 ezer forint, melynek 75 

%-át kívánja a Fejérvíz Zrt. a kiszámlázott mennyiségnek alapjául venni. Ez azt jelenti, hogy 

a 17.000 ezer forint 75 %-át fordítaná a Víziközmű Társulás a szennyvíz beruházás 

karbantartására, útjavításokra. A költségvetést fogadja el a képviselő-testület, mivel el kell 

indítani az évet, és majd az érintett önkormányzatokkal egyeztetve módosítjuk. 

 

A képviselő-testület a Baracska-Kajászó-Vál Beruházó Víziközmű Társulás költségvetését 6 

igen szavazattal elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

40/2013.(II.14.) számú határozata 

Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi 

Társulás 2013. évi költségvetéséről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű 

Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás  - az Államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. Törvény 23.§, valamint az államháztartásról szóló 368/2011.(XII.31.) 

Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2013. évi költségvetéséről az alábbi határozatot 

hozza: 
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1. A határozat hatálya kiterjed Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást 

Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulásra, mint helyi önkormányzat jogi 

személyiségű társulására. 

2. A Képviselő-testület a Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és 

Üzemeltető Intézményi Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2013. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 17.000 ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 17.000 ezer forintban 

állapítja meg. 

3. A Társulás 2013. évi költségvetési mérlegét az l. sz. melléklet tartalmazza. 

4. A Társulás szakfeladatonkénti, mérlegszerű, közgazdasági és funkc. szerinti 2013. évi 

költségvetését a 3/1. sz. mellékletek tartalmazzák. 

5. A Társulás működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2014-2015-2016. 

évi alakulását a 4.sz. melléklet tartalmazza. 

6. A Társulás 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét az 5. számú melléklet 

tartalmazza, melynek magyarázata a 8.sz. mellékletben található. 

7. A Társulás működési és fejlesztési kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti 

részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza. 

8. A Társulás 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti 

részletezését a 7.sz. melléklet tartalmazza, mely az elemi költségvetés része. 

9. A Társulás 2013. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait forrásonként és 

feladatonként az új szakfeladat-rend szerint működési: 

- alaptevékenység szinten a 3. számú mellékletek (3/2/1; 3/2/2; 3/2/3; 3/2/4( 

tartalmazzák, melynek az elemi költségvetés részei. 

10. A Társulás 2013. évi engedélyezett álláshelyinek számát a 2. számú melléklet 

tartalmazza. 

11. A Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető 

Intézményi Társulás számláján 2.909 ezer forint céltartalékot képez, melyet csak a 

szennyvíz tisztítótelep és a csatorna hálózat (garancián kívüli) meghibásodásának 

kijavítására lehet felhasználni. 

12. A Társulás gazdasági és pénzügyi feladatait a Baracskai Polgármesteri Hivatal 

pénzügyi dolgozói látják el. 

13. (1) A Társulás bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. 

(2) A 3 község (Baracska,Kajászó, Vál) képviselő-testületei kizárólagos hatáskörébe 

tartozik a költségvetési határozat módosítása. 

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, 

elkülönített állami pénzalap vagy önkormányzat a társulás számára pótelőirányzatot 

biztosít, vagy előirányzatot zárol, arról Baracska község polgármestere a képviselő-

testületeket tájékoztatja. 

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületeket – az első negyedév 

kivételével – negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testületek legalább 

félévenként – adott év június 30-ai, illetve december 31-i hatállyal (a külön 

jogszabályban meghatározott határidőig) – dönt a költségvetési határozatának 

pótelőirányzatok szerinti módosításáról. 

(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az egyes tételek előirányzataitól a 

társulás előirányzat-felhasználási hatáskörben az előirányzatok megváltoztatása nélkül 

is eltérhet. 

(5) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-

testületek dönthetnek a költségvetési határozat módosítása során. 
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14. A gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a 

számlavezető pénzintézettől. 

15. (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti 

pénzlekötés útján hasznosíthatják. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi 

műveletek lebonyolítását 10.000 ezer forintig a képviselő-testületek Baracska község 

polgármesterének hatáskörébe utalja. 

A polgármester a megtett intézkedéséről a községek következő képviselő-testületi 

ülésén tájékoztatást ad személyesen vagy írásban. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet 

felhasználásáról a képviselő-testületek határozatban döntenek. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8./ Napirend 

Tárgy: Óvoda kérelme 

 

Kocsis Irén: Továbbképzés támogatás igénnyel fordulunk a képviselő-testülethez. Az 

óvodának nagy szüksége lenne egy fejlesztő pedagógusra. A szakvizsgák, képzés sok pénzbe 

kerül, ehhez kérem a képviselő-testület támogatását. Konkrét összeget nem tudunk mondani, 

kb. 90.000-140.000 eFt közötti a féléves díj. Négy féléves a szakvizsgával. Azt szeretnénk 

tudni, ha támogatja a képzést a képviselő-testület, mennyi összeggel. A Pénzügyi, Alapellátási 

és Ügyrendi Bizottságon elhangzott, hogy 100 %-ban nem tudja fizetni a tandíjat az 

Önkormányzat. Ezzel a képzéssel egy 5 éves tervet szeretnénk megnyitni. 

 

Kárpáti Hajnalka: Olyan jellegű képzés amely plusz diplomát is ad, bérkategóriát is növeli. A 

dolgozóknak is kell részt vállalni a képzési összegből. El kell dönteni, hogy mennyi %-át 

fogja támogatni az önkormányzat a képzésnek. Logopédust is látnék szívesen. Ki kell 

dolgozni ez további képzési stratégiát. Ez nem lehet egy személynek fizetni. A tanulás mindig 

pénzbe kerül. Minden dolgozót képezni kell. 

 

Bechtold Tamás: Azok a személyek akik a tudásukat itt kamatoztatják, ezért végzik el 

konkrétan a képzést, tanulmányi szerződést kell kötni érintettekkel. Fizessük ki a képzés 100 

%-á-át, járulékos költségeit vállalja az érintett. 

 

Kárpáti Hajnalka: Ahány képzés, annyi féle összeg. Meg kell határozni, hogy hány forintig 

állja az önkormányzat. Félévente meghatározni egy tandíj keret, amit felvállal az 

önkormányzat. 

 

Bechtold Tamás: Van továbbképzési terv, ezeket tervezni kell egy évre előre. 

 

Kocsis Irén: Meg van határozva, hogy melyik közalkalmazottnak mit kell elvégezni. 

 

Bechtold Tamás: Azt kell támogatni, amire a falunak szüksége van. 

 

Ádám Zsuzsanna: Ha konkrétumot tudunk, akkor kell visszatérni. Érdemes elgondolkozni egy 

bizonyos összegről, amit esetleg meg lehet pályázni a dolgozónak. 
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Bechtold Tamás: Határozzunk meg elviekben egy  összeget. Elviekben támogatjuk a 

továbbképzést 100 eFt összeggel, de ha konkrétumot tudunk, visszatérünk a támogatásra. 

 

Kocsis Irén: Másik kérése az óvodának a nyári zárva tartás meghatározása. Az elmúlt évekhez 

hasonlóan az augusztus hónapot szeretnénk kérni a képviselő-testülettől. 

 

A képviselő-testület az óvoda nyári zárva tartását augusztus 1-től augusztus 30-ig határozza 

meg 6 igen szavazattal, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

41/2013.(II.14.) számú határozata 

az óvoda nyári zárva tartásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váli Napközi Otthonos 

Óvoda nyári zárva tartását augusztus 1. napjától augusztus 30. napjáig engedélyezi. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

9. Napirend 

Tárgy: „A bor útjai” pályázat benyújtása 

 

Bechtold Tamás: A Corvinus Egyetem több nemzetre kiterjedő kapcsolattartó pályázatot 

nyújtott be az elmúlt évben. Az elmúlt nyáron a projektben részt vevők nagy része járt Válban 

és nagyon tetszik nekik a váli hagyományőrzés. Az idén is szeretnének indulni a pályázaton, 

de megváltozott a pályázati kiírás. Ha az Önkormányzat pályázik akkor 100 %- os a 

támogatás, ha az egyemen akkor 70 %-os. Több éves a program. A pályázat előfinanszírozott. 

A pályázatot az egyetemen megírják. A támogatás az önkormányzathoz érkezik, mely összeg 

kamatozik amíg nem kerül felhasználásra. A turizmust fellendíti, mivel egy-két napot itt 

töltenek a külföldi vendégek Válon. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal döntött, hogy Vál Község Önkormányzata indul a „A 

bor útjai” pályázaton, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

42/2013.(II.14.) számú határozata 

„A bor útjai” című pályázaton való indulásról  

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy indul a „A bor útjai” 

pályázaton a Corvinus Egyetem közbenjárásával. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10./ Napirend 

Tárgy: Nagypince önkormányzati tulajdonba szerzése 

 

Dr. Balogh Lóránd: A Nagypincét állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba szeretnénk 

megszerezni, ehhez az kell, hogy kötelező önkormányzati feladatot meghatározni, hogy mire 

tudnánk hasznosítani. Közösségi teret lehetne kialakítani. 
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Bechtold Tamás: Több alternatíva lehetséges, pl. bálterem kialakítása, megkeresett egy 

lövészegylet, aki lőteret alakítani ki. 

 

Csókás Zsolt: A közösségi tér kialakításának szigorú szabályai vannak, pl. kijárat. 

 

Bechtold Tamás: Kérdés, hogy elindítsuk-e az eljárást a Nagypince önkormányzati tulajdonba 

kerülése ügyébe. 

 

Csókás Zsolt: Szerezzük vissza, de hagyjuk a mostani bérlőnél. 

 

Dr. Balogh Lóránd: A vállalt feladatot meg kell valósítani, ha megszereztük a pincét. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal döntött, hogy kezdjen tárgyalásokat a polgármester a 

Nagypince önkormányzati tulajdonba szerzése ügyében, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületnek 

43/2013.(II.14.) számú határozata 

a Nagypince önkormányzati tulajdonba szerzésének kezdeményezéséről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert 

a Vál 3702/1 hrsz. ingatlan (Nagypince) önkormányzati tulajdonba vagy vagyonkezelésbe 

vétele ügyében kezdjen tárgyalásokat a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnél, annak 

érdekében, hogy az ingatlanon kötelező önkormányzati feladat ellátása valósulhasson meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

12./ Napirend 

Tárgy:  Váli Önkormányzati Tűzoltóság által benyújtandó pályázathoz önerő 

biztosításáról döntés 

 

Bechtold Tamás: A Tűzoltóság is be szeretné nyújtani az energetikai pályázatot. A pályázati 

önerő biztosításához kéri az Önkormányzat támogatását. Ugyan olyan pályázati eljárás, mint 

az önkormányzat fotovoltaikus pályázata volt. Az önrész 1.2 mFt. Javasolom a képviselő-

testületnek, hogy támogassuk a Váli Önkormányzati Tűzoltóságot, hogy a pályázatot be tudja 

nyújtani és a tűzoltó laktanyát villamos energia ellátását megújuló energiaforrások 

alkalmazásával tudja ellátni. 

 

A képviselő-testület a Váli Önkormányzati Tűzoltóság pályázat benyújtását támogatja, az 

önrészt a költségvetésében biztosítja, melyről 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

44/2013.(II.14.) számú határozata 

a Váli Önkormányzati Tűzoltóság által benyújtandó KEOP-2012-4.1.0/A jelű forráshoz 

pályázat benyújtásához a „ Helyi hő, fűtési és villamos energia kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal”   pályázati önrész biztosításáról 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Váli 

Önkormányzati Tűzoltóság által benyújtandó KEOP-2012-4.1.0/A jelű forráshoz benyújtandó 

pályázatát a „Helyi hő, fűtési és villamos energia kielégítése megújuló energiaforrásokkal” 

címen az Önkormányzat tulajdonában lévő 2473. Vál, Vajda János u. 12. szám alatt fekvő 614 

hrsz-ú Reppmann Károly Tűzoltó Laktanya villamos energia ellátását megújuló 

energiaforrások alkalmazásának korszerűsítésére. 

A pályázati forrásból igényelt támogatás 8.000.000.-Ft. A tervezett beruházás Önkormányzati 

forrásból biztosított költsége /önereje/ 1.200.000.-Ft, melyet az Önkormányzat, mint az 

ingatlan tulajdonosa saját forrásból biztosít.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

13. Napirend 

Tárgy: Könyvtárosi feladatokra vonatkozó megbízás ügyében döntés 

 

Bechtold Tamás: A könyvtárosi feladatra megbízás útján történő ellátására négy pályázat 

érkezett. A beérkezett pályázatok közül egy főnek szakirányú végzettsége van.  

 

Kárpáti Hajnalka: Kit lehet alkalmazni? Hogyan szólt a kiírás? 

 

Bechtold Tamás: Közművelődési feladatok ellátására – könyvtári adminisztráció, 

kapcsolattartás a megyei könyvtárral, ifjúsági klub felügyelete, a település kulturális 

rendezvényeinek szervezésében való aktív részvétel.  

 

Dr. Balogh Lóránd: Megbízási szerződéssel kerül alkalmazásra a könyvtáros, nem kerül 

állományba.  

 

Bechtold Tamás: A könyvtár üzemeltetése kötelező önkormányzati feladat, melyre 2, 8 mFt 

kötött felhasználású támogatást kapunk. A könyvtárosnak lesz a feladata, hogy szervezzen 

könyvgyűjtést, hogy minél nagyobb számú könyvállomány legyen a könyvtárban.  

 

Csókás Zsolt: Miért a Vajda János u. 36. szám alatt lévő lakásban kívánjuk kialakítani a 

könyvtárat? Vagy egy közösségi házunk.  

 

Bechtold Tamás: Az óvoda fejlesztés kapcsán beszéltünk a volt orvosi rendelőből kettő 

szociális lakás kialakításának lehetőségéről. Az üresen maradt lakásba lehet kialakítani a 

könyvtárat, ifjúsági klubnak  ill. a civileknek adunk helyet. 

 

Ádám Zsuzsanna: Gondolkodhatunk a közösségi házról is. Először arról volt szó, hogy a volt 

orvosi rendelőből alakítunk ki ifjúsági klubot. Javasolom, most indítsuk el és gondolkodjunk 

tovább. 

 

Csókás Zsolt: A szóban forgó lakás most rendben van. 

 

Bechtold Tamás: A volt orvosi rendelőnél volt három garázs, annak a lehetőségét is meg lehet 

nézni hogyan lehet kialakítani egy közösségi teret. A közösségi házban jó ha van egy nagy 

terem. Lenne ott is megoldás. Lehetne kialakítani galériát. 
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Csókás Zsolt: Az iskolában van szabad terem. A Vajda u. 36. szám alatti lakásba nem 

engedjünk fiatalokat. 

 

Bechtold Tamás: Az iskola épületet átadtuk a KIK-nek. A könyvtárnak és ifjúsági klubnak 

lesz nyitvatartási rendje, lesz vezetője. 

 

Kárpáti Hajnalka: Induljon el a könyvtár, ifjúsági klub, és majd a későbbiekben 

átköltözhetnek máshova. 

 

Bechtold Tamás: Kívánja a képviselő-testület meghallgatni a pályázókat? 

 

Ádám Zsuzsanna: Állítsunk fel egy sorrendet a pályázók között. 

 

Kárpáti Hajnalka: Ismerjük a pályázókat, nem kell külön meghallgatni.  

 

Csókás Zsolt: Láttam a fiatalok részéről kezdeményezést, mely kudarcba fulladt. 

 

Bechtold Tamás: Lenne egy hely, ami bizonyos időben nyitva van, és összejönnek. 

 

Csókás Zsolt: A heti 3x4 óra a könyvtári nyitva tartás ideje, a rendezvényeken való részvétel 

is idő, ha lehet 20 órában állapítsuk meg a munkaidejét a könyvtárosnak. 

 

Kárpáti Hajnalka: A bérét a közalkalmazottak béréhez viszonyítva időarányosan kell 

megállapítani. 

 

A képviselő-testület a könyvtárosi állást 6 igen szavazattal megbízási szerződéssel kívánja 

betölteni, határozott időre, 2013. december 31-ig. A képviselő-testület az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

45/2013.(II.14.) számú határozata 

Könyvtárosi feladatok ellátására vonatkozó megbízásról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a könyvtárosi-közművelődési 

feladatokat ellátó személyt megbízási szerződéssel kívánja ellátni, határozott időre, 2013. 

február 18-tól 2013. december 31-ig. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint. 

 

A képviselőtestület az álláshelyre 6 igen szavazattal Csókás Eleknét bízza meg 2013. 

december 31-ig havi bruttó 80.000.-Ft megbízási díjért. A képviselő-testület az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

46/2013.(II.14.) számú határozta 

könyvtárosi álláshely betöltéséről 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a könyvtárosi álláshely 

betöltésével Csókás Eleknét bízza meg 2013. december 31-ig, havi 80.000.-Ft megbízási 

díjért. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal. 
 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt az ülést 21 

óra 45 perckor bezárja. 

 

      -k.m.f.- 

 

  Bechtold Tamás    Dr.Balogh Lóránd 

  polgármester      jegyző 

 

 

  Kárpáti Hajnalka    Kocsis Bálint 

  hitelesítő     hitelesítő 

 

 

 

 

  

 

 

 


