
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-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, Krúdy 
Péter képviselő, Csókás Zsolt képviselő, Dr. Balogh Lóránd jegyző

NAPIREND ELŐTT

Bechtold Tamás polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 
6+1 fő képviselői létszámból 7 fő jelen van. Az ülést 18.00 órakor megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Kocsis Bálint és Artai Balázs képviselőkre, valamint a 
jegyzőkönyvvezetőre, Kovács Máriára. 

A képviselő-testület  7 igen szavazattal,  nem szavazat és tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot 
hozta:

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2014. (I. 30.) számú határozata

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. január 30-i üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadásáról

Vál  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  a  Képviselő-testület  2014.  január  30-ai  ülésről 
készült jegyzőkönyv hitelesítőinek Kocsis Bálint és Artai Balázs képviselőket választja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A  polgármester  a  meghívóban  szereplő  napirendi  pontok  tárgyalására  tesz  javaslatot,  az  alábbi 
módosításokkal. Javaslom, hogy a Tűzoltó Egyesület beszámolóját vegyül előre első napirendnek. 
Utána  az  Óvodával  kapcsolatos  kötelezően  meghozandó  döntéseket  hozzuk  meg.  Harmadik 
napirendként tárgyaljuk meg az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének első olvasatát. Negyedik 
napirendként  pedig  döntsünk  a  telefonközpont  ügyében.  Ezt  követően  szerintem  haladhatunk  a 
kiküldött  meghívóban  szereplő  sorrendnek megfelelően.  A mai  napon érkezett  meg a  Baracska-
Kajászó-Vál Viziközmű beruházó Társulás 2014. évi költségvetése.  Ezt napirendként tárgyalnunk 
kell.  A javaslatokkal  módosított  napirendet  a  Képviselő-testület  7  igen  szavazattal  elfogadta,  az 
alábbi határozat meghozatalával.

A képviselő-testület  7 igen szavazattal,  nem szavazat és tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot 
hozta:

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2014. (I. 30.) számú határozata

a Képviselő-testület 2014. január 30-ai ülésének napirendjéről

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. január 30-ai ülés napirendi pontjait az 
alábbiak szerint fogadta el:
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Napirend

Napirendi pont:                                                                                                   Előterjesztő:____  

l./ A Váli Tűzoltó Egyesület 2013. évi tevékenységéről szóló Bechtold Tamás
beszámoló megvitatása Polgármester
2./ Döntés a Váli Mesevölgy Óvoda nyári zárásáról, a beiratkozás Bechtold Tamás
időpontjáról, illetve a 2014-2015. nevelési évben indított óvodai Polgármester
csoportok számáról
3./ Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi Bechtold Tamás
költségvetésének I. olvasata Polgármester
4./ Döntés a Váli Közös Önkormányzati Hivatal telefonközpontjának Bechtold Tamás
fejlesztésének ügyében Polgármester
5./Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehatásáról Dr. Balogh Lóránd

Jegyző
6./ Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről Bechtold Tamás

Polgármester
7./ A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos Bechtold Tamás
eljárásról szóló 8/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati rendelet Polgármester
közterületi filmforgatás célú használatával kapcsolatos módosítása
8./ Vál Község Önkormányzatának a települési hulladékkal kapcsolatos Bechtold Tamás
 közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól szóló, Polgármester
illetve a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos 
kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendeletének megvitatása és
döntés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását
végző Szolgáltató személyéről
9./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes Bechtold Tamás
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet Polgármester
megalkotása
10./ Döntés a Vál, Kossuth utca 12. szám alatti Óvoda épület Bechtold Tamás
átalakításának kiviteli tervdokumentációjának elkészítéséről Polgármester
11./ Döntés a Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Bechtold Tamás
2014. évi költségvetésének elfogadásáról Polgármester
12./ Döntés Várpalota Városnak a Közép-Duna Vidéke Hulladék- Bechtold Tamás
gazdálkodási Önkormányzati Társulásban részes önkormányzatoknak Polgármester
írt levél kérdésében
13./ A Vál Polgárőr Egyesület 2013. évi tevékenységéről szóló Bechtold Tamás
beszámoló megvitatása Polgármester
14./ Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházó és Lebonyolító Bechtold Tamás
Társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása Polgármester
15./ Oktatási Intézményi Tanácsba történő tag delegálása Bechtold Tamás

Polgármester
16./ Egyebek

Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1./ Napirend
Tárgy: A Váli Tűzoltó Egyesület 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló megvitatása

Váradi Endre, a Váli Tűzoltó Egyesület elnöke felolvassa a Váli Tűzoltó Egyesület 2013. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót, ami az előterjesztés mellékletét képezi.

Bechtold Tamás:  Köszönjük a beszámolót.  Szeretném, ha egyeztetnénk a jövőről.  Az egyesület 
ugyanis nyert egy több, mint 35 milliós pályázati forrást, eszköz beszerzésre és a tűzoltó laktanya 
korszerűsítésére  és  bővítésére.  Az  Egyesületnek  a  projekt  lefolytatására  nincs  forrása.  Mik  az 
elképzelések a beruházással kapcsolatban? 

Váradi  Endre:  Ez  valóban  így  van.  Nyertünk  egy  pályázatot  és  szeretnénk  megkérni  az 
Önkormányzatot,  hogy  segítsen  a  projekt  előfinanszírozásában.  Az  első  kifizetési  kérelmet 
körülbelül  10,5  millió  forinttal  szeretnénk benyújtani  és  a  végelszámolásnál  a  fennmaradó tételt 
szeretnénk  megvalósítani.  Az  előfinanszírozásban  kérnénk  az  Önkormányzat  segítségét.  Ezzel 
kapcsolatban pénteken terjesztünk be egy kérelmet az Önkormányzat felé. Az Önkormányzat a 2013. 
évben  1.180.000.-  Ft-tal  támogatta  Egyesületünket.  Ez  nagyban  segítette  a  mi  és  közvetve 
természetesen a Tűzoltóság munkáját is.

Bechtold Tamás: Várjuk a megkeresését, hogy érdemben dönthessünk az ügyről. Addig is kérdezem 
a Képviselő-testületet,  hogy van-e valakinek kérdése a  beszámolóval  kapcsolatban?  Amennyiben 
nincs,  kérem  szavazzunk  a  Váli  Tűzoltó  Egyesület  2013.  évi  tevékenységéről  szóló  beszámoló 
elfogadásáról.

A képviselő-testület  7 igen szavazattal,  nem szavazat és tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot 
hozta:

Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

3/2014. (I. 30.) számú határozata
a Váli Tűzoltó Egyesület 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váli Tűzoltó Egyesület 2013. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

2./ Napirendi pont
Tárgy: Döntés a Váli Mesevölgy Óvoda nyári zárásáról, a beiratkozás időpontjáról, illetve a 
2014-2015. nevelési évben indított óvodai csoportok számáról
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Bechtold Tamás: Megkaptuk az Óvoda Intézményvezető Asszonyának kérelmeit.  Van-e valakinek 
észrevétele az előterjesztett javaslatokkal kapcsolatban? Amennyiben nincs úgy kérem szavazzunk 
az ügyben.

A képviselő-testület  7 igen szavazattal,  nem szavazat és tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot 
hozta:

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2014. (I. 30.) számú határozata

a Váli Mesevölgy Óvoda nyári zárva tartásáról

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váli Mesevölgy Óvoda nyári 
zárva tartását 2014. augusztus 01. napjától 2014. augusztus 31. napjáig állapítja meg és engedélyezi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A képviselő-testület  7 igen szavazattal,  nem szavazat és tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot 
hozta:

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2014. (I. 30.) számú határozata

a Váli Mesevölgy Óvoda beiratkozási időpontjáról

Vál  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  Váli  Mesevölgy  Óvoda 
beiratkozási időpontját 2014. április 22. (kedd) napjától 2014. április 25. (péntek) napjáig terjedően, 
08:00 és 16:00 közötti időpontokban határozza meg.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014. (I. 30.) számú határozata

a 2014/2015-ös nevelési évben indítandó óvodai csoportok számáról

Vál  Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy az  Önkormányzat  által 
fenntartott Váli Mesevölgy Óvodában, a 2014/2015. nevelési évben az óvodában működő csoportok 
számát 4 csoportban határozza meg.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3./ Napirend
Tárgy:  Vál  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2014.  évi  költségvetésének  I. 
olvasata
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Bechtold  Tamás:  Azt  hiszem az  anyagot  már  a  28-án  megtartott  bizottsági  ülésen  megvitattuk.  
Szinte sorról sorra átnéztük a költségvetési tételeket. A Bizottsági ülésen megbeszélt módosításokat  
a  pénzügyi  előadónk  átvezette  a  tervezeten.  Az Orvosi  ügyeletre  fizetendő  tétel  csökkenni  fog. 
Minden nap jön még pár tétel. A legtöbb tétellel eddig is terveztünk, csak a pontos költségtételt nem  
tudtuk, de ahogy kapunk információkat, úgy válik egyre pontosabban a költségvetésünk. Az Orvosi  
Ügyelet esetében például csökkennek a fizetendő költségek.

Kárpáti Hajnalka: A Bizottság valóban tüzetesen átnézte a költségvetést és az Önkormányzat 2014. 
évi költségvetésének I. olvasatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal,  nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:       
 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2014. (I. 30.) számú határozata

az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének első olvasatáról

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. 
olvasatát az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4. Napirend
Tárgy:  Döntés  a  Váli  Közös  Önkormányzati  Hivatal  telefonközpontjának  fejlesztésének 
ügyében 

Dr.  Balogh  Lóránd:  A  Közös  Hivatal  székhelyének  telefonos  hálózata  igen  elavult  elv  szerint 
működik.  A jelenlegi  rendszer  szerint  a  Hivatalhoz  befutó  összes  hívást  a  titkárságon  fogadjuk, 
ahonnan  a  jelenleg  betegállományban  lévő  ügykezelő  kapcsolja  a  keresett  ügyintézőt,  illetve  a 
polgármestert, jegyzőt. Az elmúlt időszakban több kellemetlenséget is okozott a már ez a rendszer. 
Igen sok hívást „veszítettünk” el már abból az okból, mert a titkárságról való kapcsolás nem sikerült. 
Szeretnénk,  ha a fejlesztés  útján  olyan telefon-központot  üzemelnénk be,  mely  alkalmazásával  a 
Hívó fél az előre programozott szöveges modul segítségével, nyomógombok megnyomásával egyből 
a  keresett  ügyintézőt  kapcsolhatná,  ezáltal  megszűnne  a  titkárságon  történő  tovább  kapcsolás 
rendszere.  A beruházáshoz,  a  beszerzési  szabályoknak megfelelően  3 árajánlatot  kértünk be.  Az 
árajánlatok  kiküldésre  kerültek.  Az  árajánlatokban  igen  komoly  különbség  fedezhető  fel.  Két 
árajánlatot analóg egy árajánlatot digitális telefonközpont megvalósítására nyújtottak be. 

Csókás Zsolt: Valóban komoly árkülönbség van az árajánlatok között, de – tekintettel arra, hogy van 
némi rálátásom a technológiai területre – Én azt javaslom, hogy a legdrágább árajánlatot válasszuk és 
digitális  telefon  központot  vásároljunk,  mert  ez  a  jövő.  Nem  érdemes  már  analóg  központot 
vásárolni.  Az  analóg  technológia  már  most  elavult,  egy  forintot  sem szabad  már  költeni  rá.  A 
digitális lehet, hogy drágább, de pár évre biztosan megoldja a problémákat.

Kárpáti Hajnalka: A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy a HCSATEL Kft. árajánlatát fogadja el, azzal, hogy nem 9 db rendszer készüléket szerezzünk 
be, hanem csak 2 és ezen túl még 7 db egyszerű digitális telefonkészüléket. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal,  nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

8/2014. (I. 30.) számú határozata
a Váli Közös Önkormányzati Hivatal telefonközpontjának

beszerzéséről

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a Váli Közös 
Önkormányzati Hivatal telefonközpontjának beszerzéséhez.

2. Vál  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  Váli  Közös 
Önkormányzati  Hivatal  telefonközpont  fejlesztésének  érdekében  nettó  310.113.-  Ft  értékben,  a 
HACSATEL Kft-től (székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 80/A.) megrendeli a Panasonic KX-
TD1232CE Digitális telefonközpontot, az ahhoz szükséges digitális készülékekkel és beszereléssel. 
Az Önkormányzat a fejlesztés megvalósításához szükséges anyagi fedezetet az Önkormányzat 2014. 
évi költségvetésében biztosítja.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzésről szóló szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5./ Napirend
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

Bechtold  Tamás:  Van esetleg  valakinek  kérdése  az  előterjesztéssel  kapcsolatban?  Amennyiben 
nincs, kérem a Testületet szavazzon a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről szóló beszámoló el-
fogadásáról.
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoz-
ta:

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2014. (I. 30.) számú határozata

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról szóló beszámolót.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6./ Napirend
Tárgy: Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

Bechtold Tamás: Felolvassa a két ülés közötti beszámolóját. (Melléklet szerint) Van-e a két ülés 
közötti beszámolóval kapcsolatosan kérdés? Amennyiben nincs, kérem a T. Képviselő-testületet a 
beszámolóm elfogadására. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2014. (I. 30.) számú határozata

a két ülés közti fontosabb eseményekről szóló beszámolóról

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közti fontosabb eseményekről szóló 
beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

7./  Napirendi pont
Tárgy: A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 8/2010. (XII. 14.) 
számú  önkormányzati  rendelet  közterületi  filmforgatás  célú  használatával  kapcsolatos 
módosítása

Dr. Balogh Lóránd: A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) 34. §-a alap-
ján önkormányzati rendelet alkotását bízta a jogalkotó a települési önkormányzatra. Az önkormány-
zat tulajdonában lévő közterület filmalkotáshoz, reklámfilm forgatáshoz (ideértendő a stáb technikai 
jellegű tevékenységéhez és parkolásához igénybevett közterület használata is) céljából történő igény-
bevétele esetén alkalmazandó eljárást kell önkormányzati rendeletben szabályozni. A törvény rendel-
kezése alapján  a  települési  önkormányzat  rendeletet  köteles  alkotni,  illetve  a  meglévő közterület 
használatról szóló rendeletét módosítani a fenti tárgykör szabályozására. A Mgtv. végrehajtási rende-
lete a 205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet meghatározza a filmforgatási célú közterület-használatra 
vonatkozó kérelem formáját, tartalmát, a kérelemhez csatoltandó mellékleteket, az eljárás rendjét.

Bechtold  Tamás:  Van-e a  valakinek  kérdése  a  rendelet  módosítással  kapcsolatban?  Amennyiben 
nincs, kérem a T. Képviselő-testületet a rendelet elfogadására.

A képviselő-testület  7 igen szavazattal,  nem szavazat  és tartózkodás  nélkül  az alábbi  rendeletet  
fogadta el.

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelete

a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló
8/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet

módosításáról

A rendelet szövege jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

8./ Napirendi pont
Tárgy: Vál Község Önkormányzatának a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 
ellátásának  és  igénybevételének  szabályairól  szóló,  illetve  a  nem  közművel  összegyűjtött 
háztartási  szennyvízzel  kapcsolatos  kötelező  helyi  közszolgáltatásról  szóló  rendeletének 
megvitatása
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Dr.  Balogh  Lóránd:  A  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Törvényességi,  Felügyeleti  Főosztálya 
mulasztásos törvénysértés megszüntetésére hívta fel Vál Község Önkormányzatát,  a 2014. január 
06-án kelt törvényességi felhívásában. A törvényességi felhívásban felhívta a figyelmet, hogy Vál 
község Önkormányzata nem hajtotta végre a Hulladékról szóló törvény 88. §-ának megfelelően a 
hulladékgazdálkodási rendeletének aktualizálását, illetve  a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény 44/C. § (2) bekezdésében és 45. § (6) bekezdésének megfelelően nem rendelkezett a nem 
közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvízzel  kapcsolatos  kötelező  helyi  közszolgáltatások 
szabályozásáról.  Önkormányzatunk  a  mulasztásos  törvénysértését  a  fent  említett  területek 
önkormányzati  rendeletben  történő  szabályozásának  megalkotásával  szüntetheti  meg.  A  nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 
rendelet megalkotását megelőzően szükséges a közszolgáltatás ellátó szolgáltató kiválasztása is. A 
döntéshez  bekértünk  3  árajánlatot.  A  szolgáltató  kiválasztását  követően  a  rendelet  tervezet 
pontosítása  nélkülözhetetlen,  hisz  vannak  díj  tételek  melyek  eltérőek  a  szolgáltatóknál.  Ezt 
követően  azonban  mindkét  rendeletet  véleményezésre  publikálhatjuk,  és  a  következő  testületi  
ülésen elfogadhatóak. 

Bechtold Tamás: Az árajánlatokat áttekintve úgy tűnik, hogy összességében Fehér Gyula árajánlata 
a legkedvezőbb.

Kárpáti  Hajnalka:  A Pénzügyi,  Alapellátási  és Ügyrendi  Bizottság  megtárgyalta  a  napirendet  és 
javasolja, hogy az Önkormányzat Fehér Gyulával kössön szerződést a nem közművel összegyűjtött 
háztartási  szennyvíz  elszállítására  vonatkozóan.  A  Bizottság  a  rendeletek  szövegét  elfogadásra  
javasolja.

Bechtold Tamás: Van-e a valakinek kérdése a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem 
a T. Képviselő-testületet szavazzon a napirendről és kérem a határozati javaslatok elfogadását.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal,  nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

11/2014. (I. 30.) számú határozata
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi 

közszolgáltatást nyújtó Szolgáltató kiválasztásáról

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vál Községben a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás megszervezését 10 
évre, Fehér Gyula egyéni vállalkozó (székhely: 2472 Kajászó, Rákóczi. u. 15.) Szolgáltató útján, az 
előterjesztés mellékletét képező szerződés megkötésével kívánja ellátni. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A képviselő-testület 7 igen szavazattal,  nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:
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Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

12/2014. (I. 30.) számú határozata
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet első olvasatának elfogadásáról

Vál  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási 
szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet tervezetét 
első olvasatban elfogadja, további átdolgozásra alkalmasnak tartja.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  Jegyzőt,  hogy  a  rendelet-tervezet  végső  változatát  társadalmi 
véleményeztetést  követően  terjessze  elő  Képviselő-testület  2014.  február  végi  soron  következő 
ülésére.

Határidő: 2014. február végi képviselő-testületi ülés
Felelős: jegyző

A képviselő-testület 7 igen szavazattal,  nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

13/2014. (I. 30.) számú határozata
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének 

szabályairól szóló önkormányzati rendelet első olvasatának elfogadásáról

Vál  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos 
közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezetét 
első olvasatban elfogadja, további átdolgozásra alkalmasnak tartja.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  Jegyzőt,  hogy  a  rendelet-tervezet  végső  változatát  társadalmi 
véleményeztetést  követően  terjessze  elő  Képviselő-testület  2014.  február  végi  soron  következő 
ülésére.

Határidő: 2014. február végi képviselő-testületi ülés
Felelős: jegyző

9./ Napirendi pont
Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Dr.  Balogh  Lóránd:  A  Magyar  Közlöny  91.  számában  jelent  meg  az  önkormányzati  segély 
kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013.évi LXXV. törvény (a továbbiakban: 
Tv.), melynek 5.§-a és 6.§-a értelmében a települési önkormányzat legkésőbb 2013. december 31-ig 
rendeletében szabályozza az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, 
valamint  felhasználása  ellenőrzésének  szabályait.  Az  átmeneti  segély,  a  temetési  segély  és  a 
rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  összevonásával  létrehozandó  önkormányzati  segély  2014. 
január 1-jével hatályba lépő szabályai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III.  törvény  (a  továbbiakban:  Szt.)  átmeneti  segély  törvényi  rendelkezéseinek  alapulvételével 
kerültek kidolgozásra. Településünk jelenleg hatályos szociális ellátásokat szabályozó rendelete már 
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több módosításon átesett. Már a tavalyi évben is kezdeményeztük a rendelet újra alkotását, de sajnos 
az az eljárás elmaradt. A most foganatosított változások és az a körülmény, hogy településünk 2014. 
január 01-től nem rendelkezik önálló Családsegítő Szolgálattal, hanem integrálódott a Martonvásári 
Szent László Völgye Segítő Szolgálathoz is indokolja egy új rendelet  megalkotását.  A rendkívüli 
gyermekvédelmi  ellátás  megszűnése  okán  és  a  már  említett  integráció  miatt  Településünk 
Gyermekvédelmi  rendeletét  is  indokolt  módosítani.  A  gyermekvédelmi  rendelet  tervezet  első 
olvasatát, a T. Képviselő-testület 2014. február 04-ei ülésére készítem elő. Tekintettel arra, hogy a 
Szent László Völgye Segítő Szolgálat nem látja el a szociális étkeztetés feladatait, ezért a szociális 
étkeztetés térítési  díját célszerű Vál Község Önkormányzatának térítési  díjakról szóló rendeletébe 
bedolgozni. Ez az az ok ami indokolja a Térítési díjakról szóló rendelet újra alkotását.

Bechtold Tamás: Van valakinek észrevétele a napirenddel kapcsolatban?

A képviselő-testület 7 igen szavazattal,  nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

14/2014. (I. 30.) számú határozata
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és

egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet első 
olvasatának elfogadásáról

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet tervezetét első olvasatban 
elfogadja, további átdolgozásra alkalmasnak tartja.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  Jegyzőt,  hogy  a  rendelet-tervezet  végső  változatát  társadalmi 
véleményeztetést  követően  terjessze  elő  Képviselő-testület  2014.  február  végi  soron  következő 
ülésére.

Határidő: 2014. február végi képviselő-testületi ülés
Felelős: jegyző

A képviselő-testület  7 igen szavazattal,  nem szavazat és tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot 
hozta:

Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

15/2014. (I. 30.) számú határozata
az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet

 első olvasatának elfogadásáról

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az intézményi térítési  díjak megállapításáról  szóló 
önkormányzati rendelet tervezetét első olvasatban elfogadja, további átdolgozásra alkalmasnak tartja.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  Jegyzőt,  hogy  a  rendelet-tervezet  végső  változatát  társadalmi 
véleményeztetést  követően  terjessze  elő  Képviselő-testület  2014.  február  végi  soron  következő 
ülésére.
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Határidő: 2014. február végi képviselő-testületi ülés
Felelős: jegyző

10./ Napirendi pont
Tárgy: Döntés a Vál, Kossuth utca 12. szám alatti Óvoda épület átalakításának kiviteli terv 
dokumentációjának elkészítéséről

Bechtold Tamás:  Mint az ismeretes, Vál Község Önkormányzata, sikeresen pályázott és 25 millió 
forintos támogatásban részesült a Belügyminisztérium által biztosított forrásból, a Váli Mesevölgy 
Óvoda Kossuth  Lajos  utcai  épületének  belső  átalakítására,  bővítésére.  A pályázat  benyújtásának 
pillanatában,  a  pályázati  eljárás  lefolytatásához  elegendő  volt  egy  jövőbeni  állapotot  bemutató 
engedélyezési terv prezentálása, mely nyilvánvalóan anno el is készült és benyújtásra is került. A 
sikeres  pályázatot  követően azonban,  a  beruházás  tényleges  kivitelezéséhez  azonban egy kiviteli 
tervet kell készíteni. A kivitelezési munkákat ezen terv alapján lehet megkezdeni és lehet lefolytatni. 
Önkormányzatunk  a  beszerzési  szabályoknak  megfelelően  3  árajánlatot  kért  be  a  kiviteli 
tervdokumentáció elkészítésére. Az árajánlatok kiküldésre kerültek.

Ádám Zsuzsanna: A legkedvezőbb árajánlatot a DBB Kft. adta. Ráadásul tekintettel  arra, hogy ő 
készítette az első terveket, őt jogdíjak is megilletnék, abban az esetben, ha mással késszíttnék el a 
kiviteli terveket.   

Kárpáti  Hajnalka:  A pénzügyi  Alapellátási  és  Ügyrendi  Bizottság  megtárgyalta  a  napirendet  és 
javasolja, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó DBB Kft-t bízzuk meg a tervezéssel.

Bechtold Tamás: Van valakinek észrevétele a napirenddel kapcsolatban?

A képviselő-testület 7 igen szavazattal,  nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

16/2014. (I. 30.) számú határozata
a Vál, Kossuth utca 12. szám alatti Óvoda épület átalakításának kiviteli 

tervdokumentációját elkészítő vállalkozó kiválasztásáról

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vál, Kossuth utca 12. szám 
alatti Óvoda épület átalakításának kiviteli  tervdokumentációjának elkészítését 1.000.000.-+Áfa Ft-
ért, a DBB Kft-től rendeli meg, az előterjesztés mellékletét képező szerződés megkötésével. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

11./ Napirendi pont
Tárgy:  Döntés  a  Bicske  és  Környéke  Központi  Orvosi  Ügyeleti  Társulás  2014.  évi 
költségvetésének elfogadásáról
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Bechtold Tamás: Törvényi kötelezettségének eleget téve Bicske elkészítette a Bicske és Környéke 
Orvosi Ügyeleti Társulás 2014. évi költségvetését. Előzetesen úgy tűnik, hogy jobban járunk, mint a  
tavalyi évben, hiszen, ha a 2013-as esztendőt nézzük, akkor úgy a tavalyi évi hozzájárulás felére  
csökken a hozzájárulásunk. 

Kárpáti  Hajnalka:  A pénzügyi  Alapellátási  és  Ügyrendi  Bizottság  megtárgyalta  a  napirendet  és 
javasoljaa a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti  
Társulás 2014. évi költségvetését.

Bechtold Tamás: Van valakinek egyéb kérdése a napirenddel kapcsolatban?

A képviselő-testület 7 igen szavazattal,  nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2014. (I. 30.) számú határozata

a Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2014. évi költségvetésének 
elfogadásáról

I. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bicske és Környéke Központi Orvosi 
Ügyeleti  Társulás  2014.  évi  költségvetését  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  tv.,  az 
államháztartási  törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.31.)  Korm.  rendelet,  a 
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  tv.  valamint  a  Magyarország  2014.  évi 
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. tv. alapján az alábbi határozat szerint jóváhagyja:

A határozat hatálya

A határozat hatálya a Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulásra és terjed ki.

A költségvetés címrendje

Az Államháztartási törvény 23.§ alapján a Társulás címrendje az 1.-2. számú melléklet és az 1.-3. 
számú táblázatai alapján kerül meghatározásra.  

A Társulás 2014. évi költségvetése

A Társulási Tanács a Társulás 2014. évi költségvetésének 
a) kiadási főösszege               17 723 eFt-ban
b) bevételi főösszege                     17 723 eFt-ban 

A Társulás bevételei és kiadásai

A költségvetési bevételek és kiadások főösszegeit az 1. sz. melléklet tartalmazza.
A bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. sz. melléklet tartalmazza.
A tervezett feladatok megvalósítása érdekében hitelfelvételre nincs szükség.

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

Az előirányzatok közötti átcsoportosítás miatti költségvetés módosításról a Társulási Tanács dönt.
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A támogatás társult formában történő ellátása esetén, szolgáltatásonként, a feladat ellátásában részt 
vevő települések összlakosságszáma alapján történik.

A társult tagok az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §  (1 ) bekezdés c.) pontjában 
meghatározott kötelező feladat ellátására létrehozták a Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti 
Társulást az alábbi társult önkormányzatokkal:
Alcsútdoboz Település Önkormányzat
Bicske Város Önkormányzata
Csabdi Község Önkormányzat
Felcsút Község Önkormányzat
Mány Község Önkormányzata
Óbarok Község Önkormányzata
Szár Községi Önkormányzat
Tabajd Község Önkormányzata
Újbarok Községi Önkormányzat 
Vál Község Önkormányzat
Vértesacsa Község Önkormányzata

A társulás jogi személy, gazdálkodására a költségvetési  szerv működésére vonatkozó szabályokat 
kell alkalmazni.

1. A társulás működtetésének fedezeteként szolgál a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár által 
közvetlenül a Szolgáltató számlájára folyósított állami finanszírozás, illetve a társult önkormányza-
tok által biztosított kiegészítő hozzájárulás.
2. A Tagok hozzájárulása a társult önkormányzatok lakosság számával arányos.
3. A kiegészítő  hozzájárulás mértékét  a Tagok a Szolgáltatóval  kötött  szerződésben szereplő 
vállalkozási díj alapján külön megállapodásban határozzák meg.
4. A központi orvosi ügyelet működéséhez a kiegészítő hozzájárulás megállapításánál a népes-
ség-nyilvántartás előző év január 1-jei állandó lakosságszám adatait kell figyelembe venni.
5. A 2014 évi költségvetés tervezésekor figyelembe kell venni a munkaszervezeti feladatokat el-
látó Polgármesteri Hivatal többlet költségeit – személyi juttatások, -  az orvosi ügyelettakarítási fel-
adatellátás-, és a közüzemi díjak költségeit (1-3 táblázat).

II. A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  jelen  határozat  kivonatát  Bicske  és 
Környéke  Központi  Orvosi  Ügyeleti  Társulás  2014.  január  31.  napjáig  a  Társulás 
Munkaszervezetének Vezetője részére küldje meg.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

12./ Napirendi pont
Tárgy:  Döntés  Várpalota  Városnak  a  Közép-Duna  Vidéke  Hulladék-gazdálkodási 
Önkormányzati Társulásban részes önkormányzatoknak írt levél kérdésében
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Bechtold Tamás: Várpalota Város Mindenképp ki akar lépni ebből a társulásból. a Tavalyi év végén 
úgy tűnt, hogy sikerül megegyeznie Társulással. A kilépés jóváhagyásáért cserébe a Társulás annyit 
kért, hogy Várpalota hozzon meg néhány olyan döntést, amivel törvényesíthette volna a Társulás 
működését, de amennyire Én tudom ezt Várpalota nem tette meg, így a Társulás sem volt hajlandó 
kiengedni  a  várost  a  Társulásból.  Ezért  kezdeményez  most  Várpalota  jogi  eljárást.  Megítélésem 
szerint mi, mint a Társulás tagjai ragaszkodjunk a Társulás hivatalos álláspontjához és döntsünk a 
Társulás javaslatának megfelelően.

A képviselő-testület  7 igen szavazattal,  nem szavazat  és tartózkodás  nélkül  az alábbi határozatot 
hozta:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2014. (I. 30.) számú határozata

Várpalota Városnak a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból 
való kilépésével kapcsolatos álláspontról

Vál  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  mint  a  Közép-Duna  Vidéke 
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  tagja  kijelenti,  hogy  a  Várpalota  Város 
Polgármestere  által  írt  és  2014.  január  15-én  kelt  –  nyilatkozat  a  Társulás  megszűnésével 
kapcsolatban tárgyú – levelében foglaltakat elutasítja.

Vál  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  mint  a  Közép-Duna  Vidéke 
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  tagja  kijelenti,  hogy  a  Közép-Duna  Vidéke 
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  megszűnésének  a  Társulási  Megállapodás  XII. 
pontjában  meghatározott  feltételei  nem  állnak  fenn.   A  Társulás  által  létrehozott  egységes 
hulladékgazdálkodási  rendszer  keretében  valósul  meg  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás 
ellátása, a hulladékgazdálkodás fejlesztése.

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Társulási Tanács 57/2013. (XI. 11.) 
számú határozatának 2. pontjában foglaltakkal, azaz „ A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Tanácsának Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 
határozata  2.  pontjában  megfogalmazott  Társulásból  történő  kiválási  szándékának  bejelentését 
tudomásul veszi azzal, hogy a kiválás jogszerű időpontja megállapításánál a Társulási Megállapodás, 
valamint a 2011. évi CLXXXIX törvény vonatkozó rendelkezéseit kell figyelembe venni.”.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

13./ Napirendi pont
Tárgy: A Vál Polgárőr Egyesület 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló megvitatása

Bechtold Tamás: A Polgárőrség sajnos nem képviselteti magát, de a beszámolót eljuttatták hozzánk. 
ezt ki is küldtük a T. Képviselő-testületnek. (a beszámoló jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi) Van 
valakinek  észrevétele  a  beszámolóval  kapcsolatban?  Amennyiben  nincs,  kérem  szavazzunk  a 
beszámoló elfogadásáról.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal,  nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:
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Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

19/2014. (I. 30.) számú határozata
a Váli Polgárőr Egyesület 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váli Polgárőr Egyesület 2013. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

14./ Napirendi pont
Tárgy: Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi 
Társulás 2014. évi költségvetése  

Bechtold Tamás: Ez egy olyan napirendi pont, amit minden évben megtárgyalunk és minden évben 
komolyabb észrevételek nélkül elfogadunk. A Társulás megítélésem szerint jól működik, ellátja a 
feladatát. A gazdálkodás szerintem kiszámítható, stabil. Nincs okunk nem elfogadni az elfogadásra 
javasolt költségvetés tervezetet.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal,  nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

20/2014. (I. 30.) számú határozata
Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás 

2013. évi költségvetéséről

Vál  Község  Önkormányzata,  a  Baracska-Kajászó-Vál  Viziközmű  Beruházást  Lebonyolító  és 
Üzemeltető Intézményi Társulás költségvetését elfogadja az alábbiak szerint:

„Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás az 
Államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV. Törvény  23.  §  ,   valamint  az  államháztartásról  szóló 
368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottak alapján – a 2014. évi költségvetéséről az 
alábbi határozatot alkotja.

1.  A  határozat  hatálya  kiterjed  Baracska-Kajászó-Vál  Viziközmű  Beruházást  Lebonyolító  és 
Üzemeltető Intézményi Társulásra, mint helyi önkormányzat jogi személyiségű társulására.

2.  (1)  A  képviselő-testület  a  Baracska-Kajászó-Vál  Viziközmű  Beruházást  Lebonyolító  és 
Üzemeltető Intézményi Társulás ( a továbbiakban : Társulás)    2014. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 18.082 ezer forintban, 
b) bevételi főösszegét 18.082 ezer forintban állapítja meg.
(2) Működési kiadás: 13.256 eFt
      Beruházási kiadás: 4.826 eFt.

3.  A Társulás 2014. évi költségvetési mérlegét a 3 sz. melléklet tartalmazza, melynek magyarázata 
9. sz. mellékletben található.
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4.  A Társulás egységes rovatrend szerinti, kiemelt előirányzatonkénti  2014. évi költségvetésének 
bevételét az 1. sz. melléklet, kiadását 2 sz. melléklet tartalmazza. 

5.  (1) A Társulás működési és fejlesztési  célú bevételeinek és kiadásainak 2015-2016-2017. évi 
alakulását a 5.  sz. melléklet tartalmazza.
(2) A Társulásnak nincs hitelállománya, és nincs többéves kihatással járó feladata a 7. sz. melléklet 
szerint.

6.  A  Társulás  2014.  évi  előirányzat-felhasználási  ütemtervét  a  6.  számú  melléklet  tartalmazza, 
melynek magyarázata 9. sz. mellékletben található.

7. A Társulás 2014. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként , 
az egységes rovatrend és  a 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet szerint a 8.sz. melléklet tartalmazza, 
mely az elemi költségvetés része.

8. A Társulás 2014. évi engedélyezett álláshelyeinek számát a  4. számú melléklet tartalmazza.

9. A Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Int.Társ.   nem képez 
tartalékot, a költségvetési maradvány összege képezi majd a tartalék összegét.
10.  A Társulás gazdasági és pénzügyi feladatait a Baracskai Polgármesteri hivatal pénzügyi dolgozói 
látják el.

11.  (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 a Társulási Tanács elnöke a Tanács tagjait tájékoztatja.
A pótelőirányzatról, vagy előirányzat módosításról a Társulási Tanács elnöke a Tanácsot – az első 
negyedév kivételével - negyedévenként köteles tájékoztatni. A Tanács legalább negyedévenként, de 
legkésőbb   december  31-i  hatállyal  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  Társulási  Tanács  dönthet  a 
költségvetési határozat módosítása során.

12.  A  gazdálkodás  során  az  év  közben  létrejött  hiány  finanszírozási  módja  a  hitelfelvétel  a 
számlavezető pénzintézettől, erről  a Társulási Tanács dönt.

15. (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet  pénzintézeti pénzlekötés 
útján hasznosíthatják.
(2)  Az (1)  bekezdés  szerinti  hasznosítással  kapcsolatos  szerződések,  illetve  pénzügyi  műveletek 
lebonyolítását 10.000 ezer forintig a Tanács a Társulás elnökének hatáskörébe utalja. 
Az elnök a megtett intézkedéséről a következő Társulási Tanácsi ülésen tájékoztatást ad személyesen 
vagy írásban.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott  összeget meghaladó költségvetési  többlet  felhasználásáról a 
Tanács határozatban dönt.
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16.   (1)   A  Vál  község  Képviselőtestülete  az  intézményi  társulás   2014.  évi  költségvetését  a 
…………………..számú  határozatával elfogadta.
(2)  A  Kajászó  község  Képviselő-testülete  az  intézményi  társulás   2014.  évi  költségvetését 
………………..számú KT határozatával elfogadta.
(3)  A  Baracska  község  Képviselő-testülete  az  intézményi  társulás   2014.  évi  költségvetését 
………………..számú  határozatával elfogadta.
(4) Ennek a határozatnak rendelkezéseit  2014. január 1. napjától kell alkalmazni.”

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

21/2014. (I. 30.) számú határozata
a Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi 

Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Vál  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  a  Baracska-Kajászó-Vál  Viziközmű  Beruházást 
Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás a saját  bevételei  összegét,  valamint az adósságot 
keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettségeinek  költségvetési  évet  követő  három  évre 
(2015-2017. évekre) várható összegét a határozat mellékeltének megfelelően változatlan formában 
jóváhagyja.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

15./ Napirendi pont
Tárgy: Oktatási Intézményi Tanácsba történő tag delegálása

Bechtold  Tamás:  Tavalyi  évben  elmulasztottuk  egy  informális  módon  már  meghozott  döntés 
képviselő-testületi  határozatba  foglalását.  Településünk  delegálhat  egy  tagot  az  iskola  Oktatási 
Intézményi Tanácsába. Erre a mulasztásra a Kormány-hivatal felhívta a figyelmet a tegnapi napon és 
természetesen  ezen  mulasztásunkat  mihamarabb  pótolni  illik.  tekintettel  arra,  hogy  Én  érintett 
vagyok valamilyen formában, így javaslom, hogy Alpolgármester Asszonyt delegáljuk az  Oktatási 
Intézményi Tanácsba. Van esetleg valakinek valamilyen más javaslata? amennyiben nincs, kérem 
szavazzunk a javaslatról.

A képviselő-testület  7 igen szavazattal,  nem szavazat és tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot 
hozta:

Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

22/2014. (I. 30.) számú határozata
az Oktatási Intézményi Tanácsába történő delegált személyéről

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Oktatási Intézményi Tanácsába 
Vál Község Alpolgármesterét, Ádám Zsuzsannát delegálja.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
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16./ Napirendi pont
Tárgy: Egyebek

Bechtold  Tamás:  Érkezett  egy  megkeresés  a  Seszták  Optikától.  A  levélben  kérik,  hogy 
engedélyezzük  a  számukra,  hogy  időközönként  optikai  vizsgálatot  végezhessenek  az  egészség 
házban. ez azért is jó lenne, mert az egészség ház pályázatában a szolgáltatások növelését vállaltuk. 
ez is egy ilyen szolgáltatás lehetne. A védőnői szárnyban ez végezhető lenne?

Kárpáti Hajnalka: Igen, természetesen elvégezhetik az optikai vizsgálatot.

Bechtold  Tamás:  Amennyiben a  Képviselő-testület  ezt  jónak találja,  akkor  felvesszük a  Seszták 
optikával  a  kapcsolatot,  kidolgozunk egy megállapodást  velük,  és a  következő rendes  ülésre  elő 
tudjuk készíteni a megállapodást. Van még valakinek valamilyen felvetése, kérdése, hozzá szólása?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 20.30 
órakor bezárja.

-k.m.f.-

Bechtold Tamás       Dr. Balogh Lóránd
   polgármester                jegyző

Artai Balázs                             Kocsis Bálint
  hitelesítő   hitelesítő
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