JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-i üléséről

Helye:

Váli Közös Önkormányzati 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
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 Ádám Zsuzsanna alpolgármesterre és Kárpáti Hajnalka
képviselőre, valamint a jegyzőkönyvvezetőre, Kovács Máriára.
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozat hozatalával.
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
196/2013. (XII. 19.) számú határozata
a 2013. december 19-ei ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Képviselő-testület 2013. december 19-ei ülésről
készült jegyzőkönyv hitelesítőinek Ádám Zsuzsanna alpolgármestert és Kárpáti Hajnalka képviselőt
választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A polgármester a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot, az alábbi
módosításokkal. Javaslom, hogy a közétkeztetés biztosítására vonatkozó szerződésről, illetve a
könyvtár beszámolóról szóló napirendet előre venni. A térítési rendelet módosítását töröljük a
napirendről, úgy tűnik nem szükséges módosítani a rendeletünket. A napirend pedig kiegészülne
három témával. Vál Község Önkormányzat és Völgy Vidék Közösség közt, a Leader irodának helyt
adó helyiségének bérléséről szóló szerződés módosításának megvitatása, a Családsegítő Szolgálat
2014. január 01-ét követő finanszírozás megvitatása, illetve a Kajászói Önkormányzat által
megküldött határozat megvitatása. A javaslatokkal módosított napirendet a Képviselő-testület 5 igen
szavazattal elfogadta, az alábbi határozat meghozatalával.
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
197/2013. (XII. 19.) számú határozata
a Képviselő-testület 2013. december 19-ei ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. december 19-ei ülés napirendi pontjait
az alábbiak szerint fogadta el.
Napirend
Napirendi pont:

Előterjesztő:____
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1./ Döntés Vál Község 2013-1014-es évben nyújtott közétkeztetését
biztosító Szolgáltatással és üzemeltetéssel vegyes használati
szerződésének módosításáról
2./ A Váli Könyvtár 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló
megvitatása, és döntés a könyvtárosi feladatok jövőbeni ellátásának
módjáról
3./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
4./ Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről
5./ A 2473 Vál 363. hrsz-ú ingatlan értékesítésének megvitatása
6./ Vál Község Önkormányzat 2014. évi munkatervének elfogadása
7./ Döntés a Bicske és Vidéke Orvosi Ügyeleti Társulás társulási
megállapodásának módosításáról
8./ A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás SzMSZ-ének
megvitatása és elfogadása
9./ A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi
munkatervének megvitatása és elfogadása
10./ A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi
költségvetési koncepciójának megvitatása és elfogadása
11./ Döntés Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
127/2013. (VIII. 15.), valamint 167/2013. (X. 29.) számú
határozatainak megerősítéséről
12./ Döntés az Intézményvezetői állásra kiírt pályázat ügyében
13./ Döntés Vál Község Önkormányzata és a Völgy Vidék Közösség
közötti, a 2473 Vál, Vajda J. u. 36. szám alatti Leader iroda
bérletéről szóló bérleti szerződés módosításáról
14./ A Szent László Völgye Kistérségi Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása
15./ Családsegítő Szolgálat 2014. január 01-ét követő finanszírozásának
megvitatása
16./ Kajászó Község Önkormányzata által megküldött – a Közös
Önkormányzati Hivatal létszámemeléséről szóló - határozat
megvitatása
17./ Egyebek

Bechtold Tamás
Polgármester
Bechtold Tamás
Polgármester
Dr. Balogh Lóránd
Jegyző
Bechtold Tamás
Polgármester
Bechtold Tamás
Polgármester
Dr. Balogh Lóránd
Jegyző
Bechtold Tamás
Polgármester
Bechtold Tamás
Polgármester
Bechtold Tamás
Polgármester
Bechtold Tamás
Polgármester
Dr. Balogh Lóránd
Jegyző
Bechtold Tamás
Polgármester
Bechtold Tamás
Polgármester
Bechtold Tamás
Polgármester
Bechtold Tamás
Polgármester
Dr. Balogh Lóránd
Jegyző

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1./ Napirend
Tárgy: Döntés Vál Község 2013-1014-es évben nyújtott közétkeztetését biztosító Szolgáltatással
és üzemeltetéssel vegyes használati szerződésének módosításáról
Dr. Balogh Lóránd: Vál Község Önkormányzatának közétkeztetését 2013. szeptember 01-től a
Válvölgye Gastro Kft. látja el. A szolgáltatás minőségével ez idáig semmilyen panasz, vagy
probléma nem jelentkezett. A szolgáltatás minden igényt kielégítő. Az Emberi Erőforrások
Minisztere kidolgozta a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szól
2

rendelet tervezetet, mely elfogadás előtt áll. A Válvölgye Gastro Kft. illetékeseivel folytatott
egyeztetés alapján a köz- és gyermekétkeztetés területén településünkön már 2014. január 01-től be
kívánják vezetni az említett EMMI rendeletben leszabályozott paramétereket. A rendelet tervezetnek
való megfelelés ugyanakkor magasabb kiadásokat jelent. A magasabb kiadások a fejadagok árainak
emelkedését is jelenti. Az ár emelése a szülők által fizetett térítési díjakat nem érinti, így nem
szükséges a térítési rendelet módosítása sem. A jelenlegi számítások szerint, a változó költségvetési
finanszírozás alapján az emelt támogatási összeg fedezni fogja a költségek növekedését. A gyermek
étkeztetés területén új finanszírozási rendszer is bevezetésre kerül, melynek okán
Önkormányzatunknak felül kell vizsgálnia azt a gyakorlatot mely szerint az iskolai és óvodai
étkeztetést nevelési, illetve iskolai évre vonatkozóan szerezteti be. Ez ugyanis nagyban megnehezíti a
Magyar Államkincstár irányába történő elszámolásokat. Fentiek alapján javaslom a Válvölgye
Gastro Kft-vel kötött Szolgáltatással és üzemeltetéssel vegyes használati szerződés 2., 7. és 16.
pontjának módosítását a határozat mellékletének megfelelően.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
198/2013. (XII. 19.) számú határozata
a Válvölgye Gastro Kft-vel kötött Szolgáltatással és üzemeltetéssel vegyes használati szerződés
módosításáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Válvölgye Gastro Kft-vel 2013. július 17-én kötött
Szolgáltatással és üzemeltetéssel vegyes használati szerződését 2014. január 1. napi hatállyal az
alábbiak szerint módosítja:
1.) A Szerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„2./ Használatba adó az ingatlant a szerződés aláírását követően 2013. augusztus 30. napjával adja át
Használatba vevő részéré. Az ingatlan együttesben a szerződés l. sz. mellékletét képező (2013.
augusztusában készített) leltár íven feltüntetett és beazonosított konyhatechnológiai felszereléseket
szintén átadja Használatba vevő részére, azzal a céllal, hogy Használatba vevő 2013. szeptember 02.
napjától kezdődően határozott időtartamra, 2014. december 31-éig közétkeztetés szolgáltató
kötelezettségének eleget tegyen. Használatba vevő kötelezettséget vállal az épületben kialakításra
került 300 adagos főzőkonyha működtetésére, a tetőtérben kialakított rendezvényterem, valamint az
egyéb kiegészítő helyiségek üzemeltetésére. Jelen szerződés lejártát követően a konyhatechnológiai
és étkeztetési felszerelésekkel - a Szerződő felek - a 2013. augusztusában készített leltárívek alapján
számolnak majd el.”
2.) A Szerződés 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
„7./ A közétkeztetés térítési díjai minden esetben Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületéve1
történt egyeztetést követően kerülnek megállapításra. A használatba vétel napjától kezdődően a
közétkeztetés/étkezés térítési díjai adagonként a következők:
- óvodai tízórai:
- óvodai ebéd:
- óvodai uzsonna:
- iskolai tízórai:

115.- Ft/adag/nap
634.- Ft/adag/nap
102.- Ft/adag/nap
125.- Ft/adag/nap
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- iskolai ebéd:
- iskolai uzsonna:
- szociális étkeztetés:

637.- Ft/adag/nap
114- Ft/adag/nap
445.- Ft/adag/nap

(A térítési díjak és az étkezési árak a 27 %-os Általános Forgalmi Adót tartalmazzák.)
A térítési díjakat az Önkormányzat nyilvántartási listája alapján Használatba adó képviselői szedik
be minden hónap 10. napjáig, amelyet Használatba adó 30 naptári napos fizetési határidővel egy
összegben átutal Használatba vevő számlájára.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy családi események, egyéb rendezvények alkalmával
Használatba vevő egyedi megállapodás szerint állapítja meg a helyiségek bérleti díjait.”
3.) A Szerződés 16. pontja az alábbiak szerint módosul:
„16./ Jelen szerződést - az ingatlan használatára vonatkozóan - felek a 2. pontban megjelölt
időponttól kezdődően határozott időre 2014. december 31. napjáig.”
A határozat végrehajtásáért felelős: Polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal
2./ Napirendi pont
Tárgy: A Váli Könyvtár 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló megvitatása, és döntés a
könyvtárosi feladatok jövőbeni ellátásának módjáról
Bechtold Tamás: Mindenki megkapta a könyvtári tevékenységről szóló beszámolót. A beszámoló
végén a feladatot ellátó Csókás Elekné tájékoztatja a fenntartót, hogy a jelenlegi heti 20 órás
megbízási szerződéses formában alig elvégezhetőek a feladatok. Mint munkáltató úgy vélem
foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel. Főleg annak a ténynek az ismeretében, hogy benyújtásra került
a multi funkciós szolgáltató központ megvalósítását célzó pályázatunk. Amennyiben az megvalósul,
úgy a feladatok valóban megsokszorozódnak.
Ádám Zsuzsanna: Szerintem a beszámoló elfogadásra alkalmas. A megbízás keretében ledolgozandó
óraszám kérdéséről annak a körülménynek a fényében dönthetünk, hogy sikeres lesz-e a pályázatunk.
Kárpáti Hajnalka: Én is úgy vélem, hogy nem időszerű most ennek a kérdésnek a megvitatása. A
beszámolót el tudjuk fogadni. A javaslatom szerint most hosszabbítsuk meg a megbízást heti 20 órás
munkarendben a pályázat eredményhirdetéséig és akkor újra tárgyaljuk a fennálló feltételeket.
Bechtold Tamás: Nyilatkoztatnunk kell Csókás Eleknét, hogy hozzájárul-e a megbízási szerződésnek
ilyen formában történő módosításához?
Csókás Elekné: Amennyiben a pályázat eredmény hirdetése után a jelenlegi feltételekkel
meghosszabbított szerződésemet újra tárgyaljuk, úgy elfogadom a jelenlegi szerződésem
meghosszabbítását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
199/2013. (XII. 19.) számú határozata
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a Váli Könyvtár 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról és döntés a
könyvtárosi feladatok jövőbeni ellátásának módjáról
1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
tevékenységéről szóló beszámoló megvitatása elfogadja.

a

Váli

Könyvtár

2013.

évi

2. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csókás Eleknével, könyvtárosi feladatok
ellátására 2013. december 31-ei dátumig megkötött megbízási szerződést a jelenlegi feltételek
szerint meg kívánja hosszabbítani, a határozat mellékletében szereplő szerződés tervezetnek
megfelelően, az Önkormányzat által multi funkciós szolgáltató központ kialakítását célzó
pályázat eredményhirdetéséig. A pályázat eredményének ismeretében a megbízási szerződés
újratárgyalásra kerül.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Napirend
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Bechtold Tamás: Van valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
200/2013. (XII. 19.) számú határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4. Napirend
Tárgy: Két ülés közti fontosabb eseményekről szóló beszámoló
Bechtold Tamás felolvassa a két ülés közti fontosabb eseményekről szóló beszámolót.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
201/2013. (XII. 19.) számú határozata
a két ülés közti fontosabb eseményekről szóló beszámolóról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közti fontosabb eseményekről szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester
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Határidő: azonnal
5./ Napirend
Tárgy: A 2473 Vál 363. hrsz-ú ingatlan értékesítésének megvitatása
Bechtold Tamás: Elkészült az értékbecslése az Önkormányzat tulajdonában álló 363. hrsz.-ú
ingatlannak. Az értékbecslés szerint 200.000.- Ft. Az ingatlan becsült értéke. A vételi ajánlat
60.000.- Ft-ról szól. Az értékbecslés által meghatározott ár alatt nem adhatjuk el az ingatlant.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi Bizottság álláspontja is az volt, hogy az ingatlan értékesítését
támogatja, de csak az értékbecslésben szereplő 200.000.- Ft-os becsült forgalmi értéken.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
202/2013. (XII. 19.) számú határozata
a Vál 363. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes szándéknyilatkozatot fogalmaz arról,
hogy 200.000.- Ft (azaz kettőszázezer forint) vételi áron értékesíteni kívánja a tulajdonában álló Vál
363 hrsz-ú, természetben a 2473 Vál, Ady Endre utcában lévő beépítetlen területet, a vételi ajánlatot
tevő Szedlák Lajosnak, abban az esetben, ha Szedlák Lajos ezen vételi díj megfizetését vállalja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy amennyiben Szedlák Lajos a vételi ár ismeretében
is fenntartja vételi szándékát, úgy kezdje meg a tárgyalásokat a Vevővel az ingatlan adásvételének
előkészítésére és a végleges adásvételi szerződést terjessze a Képviselő-testület elé elfogadásra.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6./ Napirend
Tárgy: Vál Község Önkormányzat 2014. évi munkatervének elfogadása
Dr. Balogh Lóránd: Az eddigi rendszernek és az idei év tapasztalatainak megfelelően igyekeztünk
összeállítani egy munkatervet, mely vezér fonal lehet a Képviselő-testület munkájának
szervezéséhez. Kérem az esetleges javaslatokat, amikkel kiegészíthetjük a végeleges anyagot.
Kocsis Bálint: Javaslom, hogy a Tűzoltóság beszámolójával egészítsük ki a munkatervet. Májusra
tervezzük be.
Ádám Zsuzsanna: Javaslom, hogy a közmeghallgatást a 2014-es esztendőben is novemberben
tartsuk.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
203/2013. (XII. 19.) számú határozata
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
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2014. évi munkatervének elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. évi munkatervét a jegyzőkönyvben szereplő módosításokkal, a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
7./ Napirendi pont
Tárgy: Döntés a Bicske és Vidéke Orvosi Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának
módosításáról
Bechtold Tamás: Tabajd Község Polgármesterének javaslata alapján úgy tűnik, hogy módosul az
orvosi ügyelet rendszerének finanszírozása. Úgy tűnik, hogy Bicskének - tekintettel arra hogy az ő
településükön a legkielégítőbb az ellátás minősége és színvonala – a jövőben többet kell fizetni, a
többi település terhei pedig csökkennek. Ennek megfelelően módosítani kell a megállapodást.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
204/2013. (XII. 19.) számú határozata
a Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás
Társulási Megállapodás módosításáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti
Társulás Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó javaslatot, melyben foglaltakkal egyetértve az
alábbi döntést hozza:
I.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény – Mötv. – 88. § (2) bekezdése alapján a Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti
Társulás – Bicskén, 2012. március 29-napján kelt – Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja:
1. A Társulási Megállapodás I/2.2. pontjában a Társulás székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4. számra
módosul.
2. A Társulási Megállapodás I/2.4. pontjában az „1. számú melléklete” mondatrész „1. melléklete”
mondatrészre módosul.
3. A Társulási Megállapodás II/3.3.2 pontja az alábbiak szerint módosul: „A tagok hozzájárulása a
társult önkormányzatok lakosságszámával arányos. A II/3.3.3 pontja az alábbiak szerint módosul: „A
kiegészítő hozzájárulás mértéke a lakosságszám arányában kerül meghatározásra, melyet a
településenkénti lebontásban és összegszerűségében a 2. melléklet tartalmaz.”
4. A Társulási Megállapodás II/5.7. pontjában a meghatározott évi „négy” ülésszám „hat” ülésszámra
módosul.
5. A Társulási Megállapodás II./7.2. pontja szövegezése a „Társuláshoz csatlakozni” mondatrészt
követően kiegészül az „évente a” mondatrésszel, míg a „naptári év 1. napjával” mondatrészt követően
az „és július 1. napjával” mondatrésszel. Az abból kiválni mondatrész után „július 1. napjával és”
kiegészül.
6. A Társulási Megállapodás II./7.4. pontjában „a több mint fele” szövegrész hatályát veszti.
7. A Társulási Megállapodás II/9. pontjának számozása 9.1. pontra módosul, és kiegészül az alábbi 9.2.
ponttal:
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„9.2.

A Társulási Megállapodás módosítása 2014. január 1-napján lép hatályba.”
II.

1.

A Képviselő-testület a Társulási Megállapodást a I. pontban foglalt módosítással egységes szerkezetbe
foglalja.

2.

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Bicske és Környéke Központi Orvosi
Ügyeleti Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának aláírására,
valamint felkéri a Polgármestert, hogy a Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás
Társulási Tanácsa Elnökét a határozat kivonatának megküldésével a Képviselő-testület döntéséről
értesítse.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
8./ Napirendi pont
Tárgy: A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás SzMSZ-ének megvitatása és
elfogadása
Bechtold Tamás: Van valakinek észrevétele a napirenddel kapcsolatban?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
205/2013. (XII. 19.) számú határozata
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás
Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal
elfogadja
A határozat végrehajtásáért felelős: Polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal
9./ Napirendi pont
Tárgy: A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi
megvitatása és elfogadása

munkatervének

Bechtold Tamás: Van valakinek észrevétele a napirenddel kapcsolatban?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
206/2013. (XII. 19.) számú határozata
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi munkatervének elfogadásáról
8

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás
2014-es évre vonatkozó munkatervét elfogadja.
A határozat végrehajtásáért felelős: Polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal
10./ Napirendi pont
Tárgy: A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi költségvetési
koncepciójának megvitatása és elfogadása
Bechtold Tamás: Van valakinek észrevétele a napirenddel kapcsolatban?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
207/2013. (XII. 19.) számú határozata
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi költségvetési koncepciójának
elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás
2014-es évre vonatkozó költségvetési koncepcióját elfogadja.
A határozat végrehajtásáért felelős: Polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal
11./ Napirendi pont
Tárgy: Döntés Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2013. (VIII. 15.),
valamint 167/2013. (X. 29.) számú határozatainak megerősítéséről
Dr. Balogh Lóránd: A Kormányhivatal illetékese hívta fel figyelmemet arra, hogy a 127/2013. (VIII.
15.), illetve a 167/2013. (X. 29.) számú határozatok elfogadásánál a jegyzőkönyv nem tartalmaz
elfogadási arányt. Ezen adminisztratív hibát kell kiküszöbölni azáltal, hogy a képviselő-testület egy
ismételt határozat hozatallal megerősíti a már elfogadott határozatot.
Bechtold Tamás: Van valakinek egyéb kérdése a napirenddel kapcsolatban?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
208/2013. (XII. 19.) számú határozata
az „Egészséges életmód programok Válon” című TÁMOP-os projekttel kapcsolatos
árajánlatokat bekéréséről és az egészség terv elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződés
elfogadásáról szóló 12762013. (VIII. 15.) számú határozat megerősítéséről
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1.) Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megerősíti az
„Egészséges életmód programok Válon” című TÁMOP-os projekttel összefüggésben
127/2013. (VIII. 15.) számon hozott határozatát és az egészség terv elkészítésével az EMER
és EMER Bt.-t bízza meg és felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletében szereplő
vállalkozási szerződés aláírására.
2.) Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megerősíti azon döntését,
mely alapján az „Egészséges életmód programok Válon” című TÁMOP-os projekttel
összefüggésben felhatalmazza a polgármestert projekt sikeres lebonyolításához szükséges
árajánlatok bekérésére, valamint a projekt lebonyolítása közben és azt követően a teljesítési
igazolások aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
209/2013. (XII. 19. ) számú határozata
az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló 167/2013. (X. 29.) számú
határozat megerősítéséről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megerősíti a Vál Község 2014. évi
belső ellenőrzési tervének elfogadásáról szóló 167/2013. (X. 29.) számú határozatát és az elvégzett
kockázatelemzésre tekintettel a 2014-es évben kezdeményezi a készpénzkezelés
szabályszerűségének ellenőrzését, valamint az Önkormányzat belső kontrollrendszerének
kialakítottsága és szabályozottsága, valamint egyes kontrolltevékenységek működésének
ellenőrzését.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
12./ Napirendi pont
Tárgy: Döntés az Intézményvezetői állásra kiírt pályázat ügyében
Bechtold Tamás: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az intézményvezetői állásra nem
érkezett egyetlen pályázat sem. Az intézmény 2013. december 31-ével megszűnik, így újabb pályázat
kiírásának már nincs realitása. Az álláshirdetést eredménytelennek kell nyilvánítanunk.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
210/2013. (XII. 19.) számú határozata
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményvezető állására kiírt pályázat
eredménytelennek nyilvánításáról
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat által a Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményvezető állására kiírt pályázatot - tekintettel arra, hogy az állás
hirdetésre egyetlen pályázat sem érkezett – eredménytelennek nyilvánítja.
A határozat végrehajtásáért felelős: Polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal
13./ Napirendi pont
Tárgy: Döntés Vál Község Önkormányzata és a Völgy Vidék Közösség közötti, a 2473 Vál,
Vajda J. u. 36. szám alatti Leader iroda bérletéről szóló bérleti szerződés módosításáról
Bechtold Tamás: Vál Község Önkormányzatának, a Völgy Vidék Közösséggel a 2473 Vál, Vajda J.
u. 36. szám alatti Leader iroda bérletére kötött bérleti szerződés 2013. december 31-ig szól. A
szerződéses határidő lejárta előtt kezdeményeztünk tárgyalásokat a Völgy Vidék Közösség
illetékeseivel. A megbeszéléseknek megfelelően kinyilvánítottam azon szándékunkat, hogy a Leader
iroda a jövőben is az eddigi helyén lássa el feladatait. A Völgy Vidék Közösség Egyesületi
elnökével, Ugron Zoltánnal folytatott tárgyalás alapján igyekeztünk minden olyan kérdést tisztázni,
ami felmerülhetett a jelenlegi és a jövőbeni jogviszonnyal összefüggésben. Az újra tárgyalt
körülmény volt a szerződést kötő személyének meghatározása és a helyiség takarításának biztosítása
is. Az eredeti szerződés megkötésének pillanatában a Völgy Vidék Közösség elnöke Vál Község
Polgármestere volt, így nyilvánvalóan nem szerződhetett mind a két fél részéről, ez a helyzet jelenleg
nem áll fenn, így a szerződő felekben mindenképpen módosításokat kell elvégezni. Módosításra
kerül a helyiség bérleti díja is, illetve az Önkormányzat vállalja a bérlemény takarításának ellátását.
A bérleti szerződés a jövőben nem határozott, hanem határozatlan időre szól majd és törlésre kerül a
szerződésből az 1.000.000.- Ft-os lelépési díj fizetési kényszer is.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
211/2013. (XII. 19.) számú határozata
a Völgy Vidék Közösséggel a 2473 Vál, Vajda János u. 36. szám alatti Leader iroda bérlésére
között bérleti szerződés módosításáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Völgy Vidék Közösséggel a 2473 Vál, Vajda János
u. 36. szám alatti Leader iroda bérlésére 2010. április 01-én kötött Bérleti szerződését 2014. január 1.
napi hatállyal az alábbiak szerint hosszabbítja meg, illetve módosítja:
1.) A Szerződés bevezető része az alábbiak szerint módosul:
„IRODABÉRLETI SZERZŐDÉS
amely létrejött
1/ Vál Község Önkormányzata (székhely: 2473 Vál, Vajda J. u. 2., adószám: 15727079-1-07,
képviseli: Bechtold Tamás polgármester, szül: an: ), mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), és a
2/ Völgy Vidék Közösség (székhely: 2473 Vál, Vajda János 2., adószám: 18502057-1-07, képviseli:
Ugron Zoltán Völgy Vidék Közösség Egyesület elnöke szül: , an.:), mint bérlő (a továbbiakban:
Bérlő) között, a következő feltételekkel:”
2.) A Szerződés bevezető részének 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
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„A Bérlőt a Völgy Vidék Közösség Egyesület Elnöke Ugron Zoltán képviseli.”
3.) A Szerződés bevezető részének 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A Bérbeadó az 1. pontban meghatározott bérleményt bérbe adja és a Bérlő pedig bérbe veszi határozatlan időre. A habi bérleti díj 83.600.- Ft, azaz nyolcvanháromezer-hatszáz forint. A bérleti díj öszszege havonta négyzetméterre számítva, rezsi költségek nélkül (egész számra kerekítve) 972.Ft/m2/hó, azaz kilencszázhetvenöt Ft/m2/hó. A bérleti díjat a Bérlő köteles átutalni, számla ellenében
a Bérbeadónak kifizetni minden hónapra előre, a tárgyhó 15-ig.
Az ingatlanon végzett felújítási és karbantartási költségek a Bérlőt terhelik. A Bérbeadó a felújítási
és karbantartási költségeket számlával igazoltan jóváírja a bérleti díj megfizetésekor. A felújítási és
karbantartási költségek havi bérleti díjban való jóváírásának mértéke összegszerűen nem haladhatja
meg a havi bérleti díjat, és a jóváírás évi összege nem érheti el a bruttó 500.000.- Ft-ot, azaz ötszázezer forintot. A bérleti díj tartalmazza a bérlemény heti kétszeri takarításának költségeit.
Külön szolgáltatások köre és szerződéskori díjai:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

víz- és csatornahasználati díj: 5.000 Ft/hó – Bérbeadó havonta kiszámlázza,
fűtési díj: 35.000.- Ft/hó - Bérbeadó havonta kiszámlázza,
szemétszállítási díj: a szolgáltatóval kötött egyedi szerződés szerint,
áramdíj: a szolgáltatóval kötött egyedi fogyasztási szerződés szerint,
telefon, internek: a szolgáltatóval kötött egyedi szerződés szerint.”

4.) A Szerződés 9. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
A felek a szerződésben leírtakkal egyetértenek, és ennek jeléül azt aláírásukkal hitelesítik.”
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
14./ Napirendi pont
Tárgy: A Szent László Völgye
Megállapodásának módosítása

Kistérségi

Önkormányzati

Társulás

Társulási

Bechtold Tamás: A Társulás társulási megállapodásának módosításának szükségességére a legutóbbi
társulási ülésen kértek fel minket, mégpedig sürgős határidővel. Az anyag kiküldésre került, van
valakinek egyéb kérdése a napirenddel kapcsolatban?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
212/2013. (XII. 19.) számú határozata
a 107/2013. (VI. 27.) számú határozat módosításáról és a Szent László Völgye Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási megállapodásnak elfogadásáról
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1.

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat Képviselőtestületének 107/2013. (VI. 27.) számú határozatát módosítja és a Szent László Völgye Többcélú
Kistérségi Társulás megállapodás szövegét jelen határozat mellékletének megfelelően fogadja el.

2.

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat
mellékletében szereplő Társulási megállapodás aláírására, hogy ezáltal Vál Község 2014. január
01-ével a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás tagjává váljon.

A határozat végrehajtásáért felelős: Polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: 2013. december 31.
15./ Napirendi pont
Tárgy: Családsegítő Szolgálat 2014. január 01-ét követő finanszírozásának megvitatása
Bechtold Tamás: Döntöttünk arról, hogy 2013. december 31-ével megszüntetjük az önálló
Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményünket és 2014. január 01-től csatlakozunk a martonvásári
Szent László Völgye Segítő Szolgálathoz. Sajnálatosan úgy tűnik, hogy 2014. január 01-re nem
készül el a működési engedély, így Vál után nem jár állami normatíva. A mi megítélésünk szerint
Vál nem követett el semmilyen hibát és minden döntést időben meghozott, ennek ellenére
Martonvásár a 2014. január 01-től, Vállal kapcsolatban felmerülő összes költséget Vállal fizettetné
meg. Álláspontunk szerint a teljes költség ránk terhelése nem indokolt, de annak érdekében, hogy
Martonvásárral a jövőben is fenntartsuk a jó viszonyunkat, így 2014. január 15-éig vállaljuk fel a
finanszírozást. Talán a működési engedély is megérkezik addig, ha pedig nem, akkor Martonvásár
vállalja fel a további költségeket.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
213/2013. (XII. 19.) számú határozata
A Szent László Völgy Segítő Szolgálat Vál Községet érintő ellátásának finanszírozásáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy abban az esetben, ha a Szent
László Völgye Segítő Szolgálat 2014. január 01-én nem kapja meg a Vál Községben szolgáltatott
ellátások nyújtásához szükséges és az állami finanszírozás lehívásához nélkülözhetetlen, a Fejér
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által kiállított működési engedélyt, abban az
esetben 2014. január 01-től 2014. január 15-éig Vál Község Önkormányzata magára vállalja az
ellátások szolgáltatásával felmerülő jogos és igazolt Segítő Szolgálati költségek megtérítését.
Határidő: 2014. január 15.
Felelős: polgármester
16./ Napirendi pont
Tárgy: Kajászó Község Önkormányzata által megküldött – a Közös Önkormányzati
létszámemeléséről szóló - határozat megvitatása

Hivatal

Bechtold Tamás: Kajászó Község megküldött számunkra egy határozati kivonatot mely értelmében
szeretnék bővíteni egy hat órás, részmunkaidős státusszal a Közös Önkormányzati Hivatal Kajászói
kirendeltségének állományát.
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Kárpáti Hajnalka: A státusz bővítés anyagi terheit együtt állnánk, vagy ők vállalják?
Bechtold Tamás: A bővítés költségeit ők kell állják, mi azt nem finanszírozzuk.
Dr. Balogh Lóránd: A státusz bővítés a Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó megállapodás
módosítását feltételezi. A Hivatal létszáma ott let meghatározva. A státusszal a megállapodást is
módosítani szükséges.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
214/2013. (XII. 19.) számú határozata
a Váli Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői állományának emeléséről
1. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Váli
Közös Önkormányzati Hivatal Kajászói Kirendeltségén dolgozó köztisztviselői állomány egy fő
részmunkaidős, napi 6 órás munkaidőben foglalkoztatott fővel emelkedjen 2014. januártól. Vál
Község Önkormányzat Képviselő-testülete rögzíti, hogy a Váli Közös Önkormányzati Hivatal
Kajászói Kirendeltségén dolgozó köztisztviselői állomány egy részmunkaidős fővel történő
emelésével járó minden költség Kajászó Községet terheli.
2. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a köztisztviselői létszám
emelésének okán, a Váli Közös Önkormányzati Hivatal létrehozataláról szóló Társulási
megállapodás módosítását készítse elő és terjessze azt elő a Képviselő-testület soron következő
ülésén.
A határozat végrehajtásáért felelős: Polgármester Jegyző
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal
Több kérdés, hozzászólás ne hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 20.30
órakor bezárja.
-k.m.f.Bechtold Tamás
polgármester

Dr. Balogh Lóránd
jegyző

Ádám Zsuzsanna
hitelesítő

Kárpáti Hajnalka
hitelesítő
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