JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-i
üléséről

Helye:

Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester,
Artai Balázs képviselő, Kárpáti Hajnalka képviselő, Kocsis Bálint
képviselő, Dr. Balogh Lóránd jegyző, Pillmajer Csilla pénzügyi vezető,
dr. Milvius Lóránt háziorvos
NAPIREND ELŐTT
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 6+1 fő
képviselői létszámból 5 fő jelen van.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre, Kárpáti Hajnalka és Kocsis Bálint képviselőkre,
valamint a jegyzőkönyvvezetőre, Simon Lászlónéra. A képviselő-testület a javaslatot 5 igen
szavazattal elfogadta, határozathozatal nélkül.
Ezt követően a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot azzal, hogy
a 3. napirendi pontot a Rendőrség 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót leveszi
napirendről, más időpontban kerül tárgyalásra, a kapitány úr elfoglaltsága miatt. Az
egyebekben a Tűzoltó Egyesület támogatási szerződés elfogadása kerül napirendre.
A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag elfogadta, határozathozatal
nélkül.
NAPIREND
Tárgy:
1./ Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

Előterjesztő
Bechtold Tamás
polgármester
2./ Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló
Bechtold Tamás
elfogadása
polgármester
3./ Beszámoló Vál Község háziorvosának 2012. évi tevékenységéről
dr. Milvius Lóránt
háziorvos
4./ Beszámoló Vál Község fogorvosának 2012. évi tevékenységéről
dr. Horváth Kun
Katalin fogorvos
5./ Beszámoló Vál Község védőnőjének 2012. évi tevékenységéről
Kárpáti Hajnalka
védőnő
6./ Vál Község Önkormányzat 2012. évi előirányzat módosítás
Bechtold Tamás
polgármester
7./ Vál Község Önkormányzat 2012. évi zárszámadás elfogadása
Bechtold Tamás
polgármester
8./ Vál Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepció
Bechtold Tamás
elfogadása
polgármester
9./ Önkormányzat által ellátott szakfeladatok meghatározása, módosítása Bechtold Tamás
polgármester
10./ Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító
Bechtold Tamás
és Üzemeltető Intézményi Társulás 2012. évi költségvetésének
polgármester
módosítása és a 2012. évi beszámoló elfogadása
11./ Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító
Bechtold Tamás
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és Üzemeltető Intézményi Társulás 2012. évi költségvetésének
módosítása és a 2012. évi beszámoló elfogadása
12./ Óvodavezetői pályázat kiírásáról döntés
13./ Oktatási és nevelési feladatok társulási formában történő
ellátásáról szóló Társulási Megállapodás felmondása
151/2012.(XI.29.) határozat módosítása
14./ Fejérvíz Zrt-vel kötendő Vagyonkezelési Szerződés elfogadása
15./ Döntés a 2013. évi igazgatási szünet elrendeléséről

polgármester
Bechtold Tamás
polgármester
Bechtold Tamás
polgármester
Bechtold Tamás
polgármester
dr. Balogh Lóránd
jegyző

16./ Egyebek
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1. Napirend
Tárgy: Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Kocsis Bálint: A Kastélyról csak ennyit tudunk?
dr. Balogh Lóránd: Megkerestük az Örökségvédelmi Hivatalt, Építéshatóságot a Kastély
állagmegóvásával kapcsolatban, melyre reagálva április 24-én bejárást tartottak.
Megállapították, hogy életveszélyt nem tudnak megállapítani, de balesetveszélyt igen. A
homlokzati elemek műemlékvédelmi szempontból védettek. Megpróbálják a tulajdonosi
hátteret felderíteni. A Kastély Kft. két jogi személy tulajdonában van. Az Ürményi Kastély
Kft. többször tett beadványt határidő módosításra, állagmegóvásra.
Kocsis Bálint: Telekadóval mi lesz?
Bechtold Tamás: Széljegyre felkerülhetünk a tulajdoni lapra ha nem fizet. El kell indítani a
végrehajtási eljárást.
dr. Balogh Lóránd: Megemlíti, a Nagypince és fölötte lévő területekre vonatkozó kérelmünkre
reagált az NFA, van esélyünk a területek vagyonkezelésbe kerülhetnek.
Bechtold Tamás: Tisztázni kell, hogy mire van, vagy lesz jogunk. A jelenlegi használóval
egyeztetni kell.
Ádám Zsuzsanna: A TÖOSZ konferencián közérdekű információ volt-e?
Bechtold Tamás: Jó példát láttunk a pásztói polgármester úrtól a közmunkások
foglalkoztatásával kapcsolatban. A Gödöllői Egyetemen kidolgozásra került háztáji rendszerű
gazdálkodás. A kamera rendszer kiépítésre a LEADER keretein belül lesz pályázati
lehetőség. Előbíráló bizottság felmérést végez, hogy lesz-e igény ilyen beruházásra. Az egész
falura kiterjeszthetnénk. A Földtulajdonosi Közösség és a lakosság által befizetett összeg elég
lenne az önerőhöz, nem kellene kezességet vállalni az önkormányzatnak, ha civil szervezet
adná be a pályázatot. Május 15-ig a szándéknyilatkozatot be kell nyújtani.
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Ádám Zsuzsanna: Megemlíti, hogy a Térségi Nyugdíjas találkozó milyen színvonalas volt.
Kéri képviselő társait, hogy vegyenek részt a faluban tartandó rendezvényeken. Tiszteljék
meg részvételükkel a szervezeteket.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a két ülés közötti tevékenységről szóló
beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2013.(IV.30.) számú határozata
a két ülés közötti tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról
Vál Község Önkormányzatának
tevékenységről szóló beszámolót.

Képviselő-testülete elfogadja a

két

ülés közötti

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./ Napirend
Tárgy: Lejár határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
Bechtold Tamás: A VÁLKI ÚT Hagyományőrző Egyesület köszönetét tolmácsolja, Vál
községnév használatához hozzájárulás kapcsán.
A képviselő-testület vita nélkül 5 igen szavazattal elfogadta a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2013.(IV.30.) számú határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Napirend
Tárgy: Beszámoló Vál Község háziorvosának 2012. évi tevékenységéről
Bechtold Tamás: A bizottság tárgyalta a beszámolót, és megállapítást nyert, hogy kevés a
magas vérnyomású férfi.
dr. Milvius Lóránt: A nőket könnyebb rávenni, hogy többet járjanak gondozásra. Az is tény,
hogy a vérnyomáscsökkentő a potenciát is csökkenti.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést,
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
dr. Milvius Lóránt: Újdonság az új rendelő, szépen belaktuk, beüzemeltük. Új ügyeleti
rendszer működik 2013. január 1-től.
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Bechtold Tamás: Van-e visszajelzés az ügyeleti rendszerrel kapcsolatban?
dr. Milvius Lóránt: Saját benyomás – orvosonként változik az ellátás. Betegellátás
szempontjából jól üzemel. A sürgősségi része, amikor az időfaktor számít, az még jobban is.
Van-e lehetőség a rendelőben függöny és karnis felszerelésére? Esztétikusabb lenne a belső
tér.
Bechtold Tamás: Igyekszünk majd teljesíteni a kérést. Egyenlőre nincs rá keret, de nem
felejtjük el a kérést.
Ádám Zsuzsanna: Az elektromos tervben sem látni a külső lámpák kapcsolóit. Örömmel
látom, hogy elkészült az információs tábla. A közérdekű hirdetés oda legyen kitűzve, ne az
ajtóra ragasztva.
dr. Milvius Lóránt: Köszöni a pozitív észrevételt, megvilágítás nem ártott volna az
információs tábla fölé.
A képviselő-testület a háziorvosi beszámolót 5 igen szavazattal elfogadta, melyről az alábbi
határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2013.(IV.30.) számú határozata
a háziorvos 2012. évi munkájáról szóló beszámolóról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvos 2012. évi munkájáról szóló
beszámolót elfogadja és megköszöni a Doktor Úrnak Vál Község egészségügyi helyzetének
javításáért tett munkáját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4./ Napirend
Tárgy: Beszámoló Vál Község fogorvosának 2012. évi tevékenységéről
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést
és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület vita nélkül 5 igen szavazattal elfogadta a fogorvosi beszámolót, melyről
az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
65/2013.(IV.30.) számú határozata
a fogorvos 2012. évi munkájáról szóló beszámolóról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvos 2012. évi munkájáról szóló
beszámolót elfogadja és megköszöni a Fogorvos Asszonynak Vál Község egészségügyi
helyzetének javításáért tett munkáját.
Felelős: polgármester
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Határidő: azonnal
5./ Napirend
Tárgy: Beszámoló Vál Község Védőnőjének 2012. évi tevékenységéről
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést
és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület vita nélkül 5 igen szavazattal elfogadta a védőnői tevékenységről szóló
beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
66/2013.(IV.30.) számú határozata
a védőnő 2012. évi munkájáról szóló beszámolóról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnő 2012. évi munkájáról szóló
beszámolót elfogadja és megköszöni a Védőnőnek Vál Község egészségügyi helyzetének
javításáért tett munkáját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6./ Napirend
Tárgy: Vál Község Önkormányzat 2012 évi előirányzat módosítás
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület vita nélkül 5 igen szavazattal elfogadta 2012. évi előirányzat módosítást,
melyről az alábbi rendeletet alkotta:
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2013.(IV.30.) rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.15.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)
7./ Napirend
Tárgy: Vál Község Önkormányzat 2012. évi zárszámadás elfogadása
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület vita nélkül 5 igen szavazattal elfogadta az Önkormányzat 2012. évi
zárszámadását, melyről az alábbi rendeletet alkotta:
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2013.(IV.30.) rendelete
az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló pénzmaradvány elszámolásáról
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(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)
8./ Napirend
Tárgy: Vál Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása
Artai Balázs: A fejlesztési koncepciót is figyelembe kell venni.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepcióját, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
67/2013.(IV.30.) számú határozata
az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról
I.

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi
költségvetési koncepcióját – mint a költségvetés kidolgozásának alapját – az
alábbiak szerint elfogadja:
1. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása nélküli
– egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A költségvetési
terv összeállításánál apavető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.
2. Az önkormányzat hitelt – likviditási hitel kivételével – 2014. évben nem vesz
fel.
3. Az intézményrendszer működésének felülvizsgálata, működőképességének – a
takarékossági szempontok figyelembevételével – megőrzése.
4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok
prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor
tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből
megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező
önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
5. A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott önkéntes
önkormányzati juttatások felülvizsgálata
6. A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés és azok támogatása,
melyek általában kulturális, polgári védelmi, sport területekre terjed ki.
Kiemelt jelentőséggel bíz azon szervezetek támogatása, melyek a kötelező
önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás
szerint részt vesznek.
7. A pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése és kihasználása. A
költségvetésben jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a pályázati
önrészeket.
8. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok
értékesítésének,
hasznosításának
vizsgálata
és
megvalósítása.
Ingatlanértékesítés bevételei csak beruházásra és felújításra fordítható, illetve a
pályázatok önrészeinek biztosítására.
9. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell
venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a
fedezetül szolgáló bevételek realizálását.
10. A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata.
11. Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi
juttatások és kötelező, valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi
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kiadások, ezen túl az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások)
meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell
juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani
kell a tervezés során.
12. A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson
alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell.
A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a költségvetési terv készítésekor a
koncepcióban elfogadott döntéseket vegye figyelembe.

II.

Felelős: Bechtold Tamás polgármester
Dr. Balogh Lóránd jegyző
Határidő: 2014. évi költségvetés készítése
9./ Napirend
Tárgy: Önkormányzat által ellátott szakfeladatok meghatározása, módosítása
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület vita nélkül 5 igen szavazattal elfogadta az önkormányzat által ellátott
szakfeladatok meghatározását, módosítását, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
68/2013. (IV. 30.) 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
Út, autópálya építése
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Önkormányzati jogalkotás
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási máshova nem sorolt szolgáltatások
Önkormányzatok és társulások elszámolásai

B
370000
381103
421100
562912
562913
841112
841402
841403
841901
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38
39.
40.
41
42
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Finanszírozási műveletek
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Fejezeti és általános tartalék elszámolása
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( 5-8.
évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása ( 5-8. évfolyam)
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
Család – és nővédelmi egészségügyi gondozás
Aktív korúak ellátása
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Közgyógyellátás
Köztemetés
Gyermekjóléti szolgáltatás
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Családsegítés
Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és támogatásuk
Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok és
támogatásuk
Civil szervezetek működési támogatása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

841906
841907
841908
851011
851012
852011
852012
852021
852022
855911
855912
855914
855915
862101
862102
869031
869041
882111
882112
882113
882115
882117
882118
882122
882123
882124
889967
882129
882202
882203
889201
889921
889922
889923
889924
890216
890222
890301
890441
890442
890443
890506
8

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Zöldterület-kezelés
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása
Könyvtári szolgáltatások
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
Ápolási díj méltányossági alapon
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

931102
680001
680002
813000
522001
910123
910204
882116
910501
931301

„
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
10./ Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető
Intézményi Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása és a 2012. évi beszámoló
elfogadása
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a Baracska-Kajászó-Vál
Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás 2012. évi
költségvetésének módosítását és a 2012. évi beszámolót megtárgyalta és javasolja elfogadásra
a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület vita nélkül 5 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
69/2013.(IV.30.) számú határozata
a Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi
Társulás 2012. évi költségvetésről szóló 8/2012.(IX.09.) határozat módosításáról
Vál község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23.§ kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvényének „Az állam” 32.
cikkében meghatározott feladatkörében eljárva a Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű
Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulásnak a 2012. évi költségvetése
módosításáról az alábbi határozatot hozza:
1./ A Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi
Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012.(IX.03.) számú
határozat módosított
a) kiadási főösszegét
56.791 ezer forintban
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b) bevételi főösszegét
56.791 ezer forintban állapítja meg.
2./ A Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi
Társulás számláján 12.472 ezer forint céltartalékot képez, melyet csak a szennyvíz
tisztítótelep és a csatorna hálózat (garancián kívüli) meghibásodásának kijavítására lehet
felhasználni.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 5 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot a Baracska-Kajászó-Vál
Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás 2012. évi költségvetés
végrehajtásáról:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2013.(IV.30.) számú határozata
a Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi
Társulás 2012. évi költségvetés végrehajtásáról
Vál község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23.§ kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvényének „Az állam” 32.
cikkében meghatározott feladatkörében eljárva a Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű
Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulásnak a 2012. évi költségvetése
végrehajtásáról az alábbi határozatot hozza:
1./ A határozat kiterjed a Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító és
Üzemeltető Intézményi Társulásra (a továbbiakban: Társulás).
2./ A Társulás 2012. évi költségvetése végrehajtásának
Bevételi főösszegét: 56.791 eFt-ban,
Kiadási főösszegét:
44.319 eFt-ban állapítja meg.
3./ A Társulás 2012. évi működési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt
előirányzatok szerinti bontásban az l.sz. melléklet tartalmazza.
4./ A Társulás 2012. évi engedélyezett álláshelyeinek számát a 2.sz. melléklet tartalmazza.
5./ A Társulás 2012. évi bevételeit és kiadásait szakfeladatonként összesítve a 3/1. sz.
melléklet, részletesen pedig a 3/2/1-3/2/4 sz. mellékletek tartalmazzák.
6./ A Társulás 2012. évi elemi költségvetésének végrehajtását a 4.sz. melléklet tartalmazza.
7./ A Társulás 2012. évi kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5.sz. melléklet tartalmazza.
8./ A pénzforgalom egyeztetését a 6.sz. melléklet tartalmazza.
9./ A Képviselő-testület a Társulás 2012. évi egyszerűsített vagyonmérlegét a 7.sz. melléklet
szerint hagyja jóvá.
10./ A Képviselő-testület a Társulás 2012. évi költségvetési pénzmaradványát 12.472 eFt
összegben hagyja jóvá, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 8. sz. melléklet
tartalmazza.
11./ A Társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló szöveges beszámolót a 9.sz.
melléklet tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
11./ Napirend
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Tárgy: Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető
Intézményi Társulás 2014. évi koncepciója
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület vita nélkül 5 igen szavazattal elfogadta a Baracska-Kajászó-Vál
Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás 2014. évi
koncepcióját, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
71/2013.(IV.30.) számú határozata
a Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi
Társulás 2014. évi koncepció elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű
Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társuzlás 2014. évi koncepcióját 14.400
eFt, azaz Tizennégymillió-négyszáznegyvenezer forint várható bevétellel és 14.440 eFt, azaz
Tizennégymillió-négyszáznegyvenezer forint várható kiadással jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
12./ Napirend
Tárgy: Óvodavezetői pályázat kiírásáról döntés
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Bechtold Tamás: A januárban kiírt óvodavezetői pályázatra nem érkezett jelentkező, ezáltal
eredménytelennek kell nyilvánítani.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
72/2013.(IV.30.) számú határozata
Intézményvezetői álláshelyre benyújtott pályázat eredménytelennek nyilvánításáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a váli Napköziotthonos Óvoda
intézményvezetői állásának betöltésére 2013. január 24-én kiírt pályázatát eredménytelennek
nyilvánítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Bechtold Tamás: Az óvodavezetői álláshely betöltésére új pályázatot kell kiírni, melynek a
feltételeit kell elfogadni a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot:
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
73/2013.(IV.30.) számú határozata
a Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői álláshelyének betöltésére kiírt pályázat
feltételeinek elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a határozat mellékletében
szereplő kiírásnak megfelelően pályázati kiírást tesz közzé a Napköziotthonos Óvoda
intézményvezetői álláshelyének betöltésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Bechtold Tamás: A 2013/2014-es tanévben indítandó csoportok számát kell meghatározni a
képviselő-testületnek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
74/2013.(IV.30.) számú határozata
a 2013/2014-es tanévben indítandó óvodai csoportok számáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzat
által fenntartott Napköziotthonos Óvodában, a 2013/2014. nevelési évben az óvodában
működő csoportok számát 4 csoportban határozza meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
13./ Napirend
Tárgy: Oktatási és nevelési feladatok társulási formában történő ellátásáról szóló
Társulási Megállapodás felmondása, 151/2012.(XI.29.) határozat módosítása
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Dr. Balogh Lóránd: A határozat módosítására azért van szükség, mert félreérthetően
fogalmaztuk meg a felmondás idejét. Mindenki számára evidens volt, hogy a nevelési év
közepén nem mondható fel a szerződés, csak a következő nevelési évre vonatkozóan. A
megjelölt dátum miatt azonban valóban félreérthető, így módosítása indokolt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
75/2013.(IV.30.) számú határozata
a 151/2012.(XI.29.) számú határozat módosításáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 151/2012.(XI.29.) számú
határozatát módosítja akként, hogy a Tabajd Község Önkormányzatával óvodai nevelésre és
általános iskolai oktatási és nevelési feladatra létrehozott társulást, a társulási megállapodás
IV. pont 1) bekezdés d.) és 2) pontja alapján 2013. augusztus 31-ei hatállyal mondja fel.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
14./ Napirend
Tárgy: Fejérvíz Zrt-vel kötendő Vagyonkezelési Szerződés elfogadása
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Bechtold Tamás: A képviselő-testület már döntött, hogy a Vál Vízmű vagyonkezelésbe
adásáról. Most magáról a szerződésről kell dönteni a képviselő-testületnek, felhatalmazni az
aláírásra.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
76/2013.(IV.30.) számú határozata
a Vál Vízmű vagyonkezelésbe adásáról szóló szerződés elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vál Község Önkormányzat
tulajdonában álló Váli Vízmű vagyonkezelésbe adásáról szóló Vagyonkezelési Szerződést
elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal,
mint vagyonkezelővel a Vagyonkezelési
Szerződést aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
15. Napirend
Tárgy: Döntés a 2013. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal fogadta el a 2013. évi igazgatási szünet elrendeléséről
szóló rendeletet.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi igazgatási szünet elrendeléséről
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)
16./ Napirend
Tárgy: Egyebek
- Rezsicsökkentési intézkedések támogatása
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Bechtold Tamás: Megkeresett Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr, hogy a magyar
polgárok érdekeit képviselve az önkormányzatok is határozatban támogassák a
rezsicsökkentésre vonatkozó petíciót.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
77/2013.(IV.30.) számú határozata
támogatói nyilatkozata Magyarország Kormányának rezsicsökkentési intézkedési
mellett
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatában kiáll Magyarország
Kormányának rezsicsökkentéssel kapcsolatos intézkedései mellett.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Kormány rezsicsökkentését.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
-

Támogatási Szerződés a Váli Tűzoltó Egyesülettel

Bechtold Tamás: A Tűzoltó és Közösségi Emlékház felújítására a Váli Tűzoltó Egyesület vett
fel hitelt. A hitel kamat fedezetére ill. a pályázat végleges elszámolásához szükséges 1 mFt.
Tekintettel arra, hogy a fejlesztéssel érintett ingatlan az Önkormányzat tulajdonát képezi, így
javaslom, hogy Önkormányzatunk is segítsen a projekt sikeres lezárásában és kössünk
Támogatási Szerződést a Váli Tűzoltó Egyesülettel az hiányzó 1 mFt átadásáról.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
78/2013.(IV.30.) számú határozata
Váli Tűzoltó Egyesülettel kötendő Támogatási szerződésről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tűzoltó és Községi
Emlékház felújítása megnevezésű nyertes Leader pályázat lezárása érdekében 1 millió Ft-al
támogatja a Váli Tűzoltó Egyesületet
A képviselő-testület a határozat mellékletét képező Támogatási szerződés tervezetet elfogadja
és felhatalmazza a polgármestert az aláírásra.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
-

Egyebek

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság döntött ápolási díj
folyósításáról. Ebben az évben már a harmadikról. A költségvetésben nincs fedezet rá, mert
csak kettő lett betervezve a költségvetésbe. Azt kellene meghatározni, hogy hány kérelmet
tudunk támogatni, ill. hogy felülvizsgálatnál visszavonhatjuk a támogatást, ha érintett nem
megfelelően látja el az ápolásra szorult személyt.
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Bechtold Tamás: Mi a feltétele annak, hogy valaki ápolási díjat kapjon? A költségvetésben
egy fix keret van megállapítva?
Kárpáti Hajnalka: Van méltányossági és alanyi ápolási díj. Ápolási díjra az jogosult, aki az
ellátott személyt ápolja, mivel magatehetetlen, önmagát képtelen kiszolgálni. Nem tudja
megoldani az ápolást, nem tudja elhagyni a települést, így munkából kiesést jelent.
Bechtold Tamás: Az ápolási díjat azért adjuk, mert ápolja a beteget és emiatt nem tud
dolgozni. A Családsegítő Szolgálattal nem lehet ezt a feladatot elláttatni?
Kárpáti Hajnalka: A házi segítségnyújtás megszabott idő intervallumra szól. Ha plusz
szolgáltatást kérnek a beteg ápolására az plusz kiadás a családnak. A gondozónő nem ápolja a
beteget. Jó lenne, ha az idősek napközbeni ellátását el tudnánk végezni. Arra viszont felhívjuk
a figyelmet, hogy az ápolási díj mellett négy órás munkaviszonyt létesíthet kérelmező.
Bechtold Tamás: A költségvetésben két főre van keret. Véleményem szerint ne szabjuk meg a
létszámot.
Kárpáti Hajnalka: Ellenőrizni kell, hogy eleget tesz-e az ápolási díjban részesülő a
kötelezettségének.
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt
és az ülést bezárja.

-k.m.f.Bechtold Tamás
polgármester

Dr. Balogh Lóránd
jegyző

Kárpáti Hajnalka
hitelesítő

Kocsis Bálint
hitelesítő
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