JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21-i
rendkívüli üléséről

Helye:

Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

Jelen vannak:Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester,
Artai Balázs képviselő, Kárpáti Hajnalka képviselő, Kocsis Bálint képviselő,
Krúdy Péter képviselő, Dr. Balogh Lóránd jegyző
NAPIREND ELŐTT
Bechtold Tamás polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a
6+1 fő képviselői létszámból 5 fő jelen van. Az ülést 18.00 órakor megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Artai Balázs képviselőre és Kocsis Bálint képviselőre,
valamint a jegyzőkönyvvezetőre, Kovács Máriára. A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal
elfogadta, és a következő határozatot hozta.
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
174/2013. (XI. 21.) számú határozata
a 2013. november 21-ei ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Képviselő-testület 2013. november 21-ei ülésről
készült jegyzőkönyv hitelesítőinek Kocsis Bálint és Artai Balázs képviselőket választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Bechtold Tamás: A napirendi pontokban változás van. Az 5/ Egyebek napirendi pontban elsőként a
166/2013 (X.29) sz. határozatunkat kell visszavonni. Másodikként Marton Józsefné felajánlását kell
megtárgyalnunk. Harmadikként pedig el kell fogadni a Képviselő-testületnek az Önkormányzat által
nyújtott szociális étkeztetésről szóló szakmai programot.
A napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot a meghívóban szereplő témákat kiegészítve a fentiek
szerint, melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta.
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
175/2013. (XI. 21.) számú határozata
a Képviselő-testület 2013. november 21-ei ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. november 21-ei ülés napirendi pontjait
az alábbiak szerint fogadta el.
Napirend
Tárgy:
Előterjesztő
1./ Döntés a 2013-2014. évi téli hó eltakarítást és csúszásmentesítést végző Bechtold Tamás
vállalkozó személyéről kiválasztásáról és a vállalkozói szerződés
polgármester
megkötéséről
2./ Döntés MVH pályázatokon való indulás kérdéséről
Bechtold Tamás
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3./ Döntés Katasztrófavédelmi alapot képző Egyesületben való
részvételről, illetve felhatalmazás adásáról
4./ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményvezetői
állásának betöltésére pályázat kiírása
5./ Döntés a Szent László Völgye Segítő Szolgálathoz való csatlakozáshoz
szükséges alap dokumentumok elfogadásáról
6./ Döntés az Önkormányzat 166/2013. (X. 29.) számú határozatának
visszavonásáról
7./ Döntés Vál Község Önkormányzat által nyújtott szociális étkeztetésről
szóló szakmai program elfogadásáról
8./ Egyebek

polgármester
Bechtold Tamás
polgármester
Bechtold Tamás
polgármester
Bechtold Tamás
polgármester
Dr. Balogh Lóránd
Jegyző
Dr. Balogh Lóránd
Jegyző

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1./ Napirend
Tárgy: Döntés a 2013-2014. évi téli hó eltakarítást és csúszásmentesítést végző vállalkozó
személyéről kiválasztásáról és a vállalkozói szerződés megkötéséről
Bechtold Tamás: Három árajánlat érkezett. Bencze Dezsőtől, Mester 06 Kft-től és a Martongazda
Kft-től. Javaslom a legolcsóbb árajánlat elfogadását a 2013-2014. évi hó eltakarítás és
csúszásmentesítésre.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
176/2013. (XI. 21.) számú határozata
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testületének döntése a 2013-2014. évi téli hó
eltakarítást és csúszásmentesítést végző vállalkozó kiválasztásáról
1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013-2014. évi téli
időszak hó és csúszásmentesítésére az árajánlatot benyújtó Bencze Dezső (2473 Vál, Rákóczi u.
3.) vállalkozóval köt szerződést.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletében szereplő
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgarmester
2./ Napirendi pont
Tárgy: Döntés MVH pályázatokon való indulás kérdéséről
Bechtold Tamás: Telefonon már tájékoztattam a képviselőket a pályázatokról. Ezek hétfőn beadandó
pályázatok. Az egyik a Polgárőrséggel együtt lenne, egy SUZUKI VITARA terepjáróra szeretnének
pályázni, 5 millió Ft + ÁFA-ba kerülne az autó, a pályázati összeg pedig szinte az egész beszerzést
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befedné. A kötelező feliratokkal történő ellátás előre láthatón elenyésző tétel lesz az autó bekerülési
költségéhez viszonyítva. Ennek költségét kérik majd a polgárőrök az Önkormányzattól,
támogatásként. Egyeztettem a pénzügyes kolléganővel, azt mondta, hogy ki tudjuk gazdálkodni ezt
az összeget.
18 óra 15 perckor megérkezik Krúdy Péter képviselő.
Bechtold Tamás: A másik pályázat a régi orvosi rendelő átalakítása Szolgáltató Központtá. Ez egy
kombinált átépítés lenne, lehet pályázni játékokra, bútorokra, gépészeti fejlesztésre, technikai
eszközökre. Az a jó, hogy a tervek már elkészültek, és költségbecslés is. Ez 12,5 millió Ft + ÁFA
értékű pályázat, ami csak az épület álalakítására fordítandó, a berendezési tárgyakkal együtt 15-16
millió Ft lenne. Igaz, hogy a civil szervezetek bruttó összegre pályázhatnának, az önkormányzat csak
a nettót kapja, de a könyvár átépítésre a civil szervezet nem pályázhat. Pénzügyis kolléganővel
egyeztettem, ezt az összeget, ami kb. 6-6,5 millió Ft ki tudnák gazdálkodni.
A képviselő-testület a Polgárőrség kérését 6 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
177/2013. (XI. 21.) számú határozata
Vál Polgárőrség technikai felszereltségének fejlesztéséről, illetve az általa nyújtott
közbiztonsági és bűnmegelőzési szolgáltatás színvonalát javító beszerzés szükségességéről
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
lehetőségeihez mérten minden szükséges módon támogatja a Vál Polgárőrség az „Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások” 2. célterülete pályázaton való
indulását.
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon álláspontját miszerint a fent
megjelölt, a Vál Polgárőrség által pályázati forrásból megvalósítani tervezett technikai fejlesztés és
beszerzés indokolt, mivel ezen beszerzés nagyban javítaná Vál Község közbiztonsági és
bűnmegelőzési helyzetét.
Vál Község Önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert, hogy Vál Polgárőrség pályázaton való
indulásához szükséges, jelen előterjesztés mellékletét képező támogatói nyilatkozatot aláírja.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület a Szolgáltató Központtal kapcsolatos pályázaton való indulás 6 igen szavazattal
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
178/2013. (XI. 21.) számú határozata
a könyvtár és közösségi tér fejlesztésének szükségességéről és
Vál Község Önkormányzatának az „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére
2013-tól igénybe vehető támogatások” 3. célterülete pályázaton való indulásáról
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1.
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon álláspontját és
szándékát, hogy fejleszteni kívánja a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárral kötött „Megállapodás
könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására” szóló megállapodás alapján a 2473 Vál, Vajda János u. 36.
szám alatti ingatlanban kialakított és ott fenntartott könyvtár-szolgáltatást. Az Önkormányzat a fent
említett fejlesztést a szolgáltatásnak helyt adó épület helyiségeinek átépítésével, bővítésével,
korszerűsítésével, illetve új eszközök beszerzésével kívánja megvalósítani.
2.
A fenti fejlesztés végrehajtásának érdekében Vál Község Önkormányzata pályázatot kíván
benyújtani az „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, vidéki gazdaság és a
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások” 3.
célterületére, a „többfunkciós szolgáltató központ fejlesztésére”, melybe a könyvtár szolgáltatás
nyújtását is integrálni kívánja.
3.
Mivel a pályázat Önkormányzatok számára nettó költséget támogat, így a keletkező Áfa
tartalmat Vál Község Önkormányzat saját költségvetésében elkülöníti és azt a fejlesztési
beruházáshoz biztosítja.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
Tárgy: Döntés Katasztrófavédelmi alapot képző Egyesületben való részvételről, illetve
felhatalmazás adásáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Katasztrófavédelmi alapot képző Egyesületben
való részvételről, illetve felhatalmazás adásáról szóló javaslatot 6 igen szavazattal elfogadja és az
alábbi határozatot hozta.
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
179/2013. (XI. 21.) számú határozata
Katasztrófavédelmi alapot képző Egyesületben való részvételről,
illetve felhatalmazás adásáról
1.

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, hogy részt kíván venni a Katasztrófavédelmi
alapot képző Egyesületben.

2.

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy
képviselje Vál Község Önkormányzatát a Katasztrófavédelmi alapot képző Egyesületben, illetve
megtegye a szükséges jognyilatkozatokat, melyek szükségesek a település Katasztrófavédelmi
alapot képző Egyesületbe való belépéséhez.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
4./ Napirend
Tárgy: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményvezetői állásának betöltésére
pályázat kiírása
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Dr. Balogh Lóránd: Lovas Csaba munkaviszonya rendkívüli felmondással 2013. október 24. napján
megszűnt. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatunk viszont még 2013. december 31. napjáig
működik. Az állást a törvény alapján meg kell hirdetni. A három jelenleg dolgozó közalkalmazott
nyilatkozott, hogy hozzájárulnak a munkáltató váltáshoz.
A képviselő-testület 1 nem és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
180/2013.(XI. 21.) számú határozata
a váli Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 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 váli Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
intézményvezetői álláshelyének betöltésére.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal
5./ Napirendi pont
Tárgy: Döntés a Szent László Völgye Segítő Szolgálathoz való csatlakozáshoz szükséges alap
dokumentumok elfogadásáról
Dr. Balogh Lóránd: Lehetősége van a testületnek most elfogadni a Szent László Völgye Segítő
Szolgálat Alapító okiratát, a Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát és a Szakmai programját.
Az anyag elkészült, kiküldésre is került. Meggyorsítanánk a csatlakozást a Szent László Völgye
Segítő Szolgálathoz.
A Képviselő-testület elfogadja a javaslatot, hogy most döntsenek a Szolgálat alapító okiratának, a
Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának és a szakmai programjának elfogadásáról.
A képviselő-testület 2 tartózkodással és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
181/2013.(XI. 21.) számú határozata
a Szent László Völgye Segítő Szolgálat Alapító okiratának elfogadásáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2014.
január 01-től hatályos Alapító okiratát jelen határozat mellékletének megfelelően elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bechtold Tamás polgármester
A képviselő-testület 2 tartózkodással és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
182/2013.(XI. 21.) számú határozata
a Szent László Völgye Segítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
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Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2014.
január 01-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát jelen határozat mellékletének
megfelelően elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bechtold Tamás polgármester
A képviselő-testület 2 tartózkodással és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
183/2013.(XI. 21.) számú határozata
a Szent László Völgye Segítő Szolgálat Szakmai programjának elfogadásáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2014.
január 01-től hatályos Szakmai programját jelen határozat mellékletének megfelelően elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bechtold Tamás polgármester
6./ Napirendi pont
Tárgy: Döntés az Önkormányzat 166/2013. (X. 29.) számú határozatának visszavonásáról
Dr. Balogh Lóránd: A T. Képviselő-testület hozott egy határozatot az előző testületi ülésen a szociális
étkeztetés szakfeladatának, Önkormányzati szakfeladatok közé való felvételéről. A lefolytatott eljárás
során kiderült, hogy a szociális étkeztetés szakfeladat száma már szerepel a szakfeladataink között,
ezért hatályon kívül kell helyezni a határozatot.
A képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igennel elfogadta, az alábbi határozat hozatalával.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
184/2013.(XI. 21.) számú határozata
az Önkormányzat 166/2013. (X. 29.) számú határozatának visszavonásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
166/2013. (X. 29.) számú önkormányzati határozatát visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bechtold Tamás polgármester
7./ Napirendi pont
Tárgy: Döntés Vál Község Önkormányzat által nyújtott szociális étkeztetésről szóló szakmai
program elfogadásáról
Dr. Balogh Lóránd: Ahhoz, hogy elláthassuk ezt a feladatot, szakmai programot kell létrehozni.
Kiemeltem a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjából az ehhez a feladathoz
tartó szakmai részeket és az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5/A. §-ban felsorolt tartalmi elemeknek
megfelelően összeállítottam a Szakmai programot. Az anyagot felterjesztettem a Kormányhivatalhoz,
úgy tűnik, hogy elfogadásra alkalmas az anyag.
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A képviselő-testület a határozati javaslatot 2 tartózkodással és 4 igen szavazattal elfogadta, az alábbi
határozat hozatalával.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
185/2013.(XI. 21.) számú határozata
a Vál Község Önkormányzata által nyújtott szociális étkeztetésről szóló szakmai program
elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat általa nyújtott szociális
étkeztetéséről szóló szakmai programot a határozat mellékletének megfelelően, 2014. január 01-ei
hatállyal elfogadja.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2014. január 01.
8./ Napirendi pont
Tárgy: Marton Józsefné felajánlása és kérése
Ádám Zsuzsanna: Marton Józsefné felhívott, hogy van egy program -„Jót tenni jó”- és szeretnének
részt venni benne. Karácsony három napján 24-25-26. nyújtanának étkezést a rászorulók részére.
Szeretnék, ha az önkormányzat segítene a rászorulók listájának összeállításában, és egy nap, pl.
sütemény felajánlásával.
Bechtold Tamás: Lehetne süttetni mákos- diós bejglit.
Kárpáti Hajnalka: Hogy gondolja a kivitelezést?
Ádám Zsuzsanna: A családsegítős kolléganővel lehetne egyeztetni a névsor összeállításában, és hogy
ki az, aki hajlandó az ünnepek alatt is segíteni.
Bechtold Tamás: Az időseknek készül csomag, kb. 140-150 főre, inkább azokat kellene megkeresni,
akik ebből kiesnek. Lehet, hogy célszerű lenne egy szórólapot kiküldeni, hogy aki a környezetében
tud ilyet, vagy akár saját magát is jelezheti az önkormányzatnál.
Kárpáti Hajnalka: Lehet, hogy valaki szociálisan nem rászorult, hanem mentálisan, őket is be kellene
vonni. Mi a határidő?
Ádám Zsuzsanna: December 15-ig jó lenne összeállítani a listát. Az újság hónap végén jelenik meg,
be lehet tenni, az még két hét. Lesz idő, hogy jelentkezzenek.
Bechtold Tamás: Jó hírről tudom tájékoztatni a testületet. Az önkormányzat megnyert egy 150 milliós
pályázatot, egy építőipari szakmai továbbképzéssel kapcsolatban. Három építőipari szakma képzését
tudjuk megvalósítani. (kőműves – hideg-burkoló, szobafestő – mázoló - tapétázó, ács-állványozó) 9
hónap a képzés, erre az időre is fizetést kapnak. 4,5 hónap a munkavégzés a képzés után. Márciusban
szeretnénk indítani a programot, ez 40 ember kiválasztását jelenti, lehetőség szerint váliakat. A
képzés ideje alatt az anyagot is biztosítják, a 4,5 hónapos munkavégzés idején az anyag költséget
nekünk kell felvállalni. Lehetne a járdákat helyreállítani, óvoda, iskola, hivatal épületében szükséges
felújítások elvégzését elvégeztetni. Előleg igénylésére is van lehetőség, ha meg vannak az emberek
feladatok elvégzésére, illetve a jelentkezők a képzésre. 25 %-át lehet lehívni első lépésben.
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Kárpáti Hajnalka: Ki vezényli le a pályázatot?
Bechtold Tamás: Domonkos Tamásnak hívják, ő írta a pályázatot. Egy alapítvány is résztvevő a
pályázatban. A pályázati összeg 1/3-val, kb. 58 millió Ft-tal gazdálkodik az önkormányzat. A jövő
héten összeállítjuk a listát a feladatok elvégzésére. Ezeket valószínű megbízási szerződésekkel fogjuk
megoldani. A képzésre pedig csak szakembereket alkalmazhatunk. 5 millió Ft értékű eszközbeszerzés
szerepel a pályázatban.
Jó hír még, hogy van esélyünk a korábban benyújtott nyílászáró cserére, és szigetelésre a hivatal, az
óvoda és az iskola tekintetében. Ez egy 75 milliós pályázat. Két település esélyes még, egyik Vál
község.
Több kérdés, hozzászólás ne hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 19. 20
-kor bezárja.
-k.m.f.Bechtold Tamás
polgármester

Artai Balázs
hitelesítő
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Dr. Balogh Lóránd
jegyző

Kocsis Bálint
hitelesítő

