JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 25-én
megtartott soron következő üléséről

Helye:

Vál Község Könyvtára, 2473. Vál, Vajda János u. 36.

Jelen vannak:Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Csókás
Zsolt képviselő, Kárpáti Hajnalka képviselő, Kocsis Bálint képviselő,
Kőszegi László képviselő, Krúdy Péter képviselő
Meghívottként van jelen:
Dr. Balogh Lóránd jegyző, Kocsis Irén óvodavezető, Kelin Károly
Sportbarátok Egyesület elnöke, Dr. Varga Márta Martonvásári Járási
Hivatalvezető helyettes
NAPIREND ELŐTT
Bechtold Tamás polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, megjelent vendégeket.
Megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 6+1 fő képviselői létszámból 7 fő jelen van. Az
ülést 19 órakor megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre, Ádám Zsuzsanna alpolgármesterre és Csókás
Zsolt képviselőre, valamint a jegyzőkönyvvezetőre Simon Lászlónéra.
A képviselő-testület a javaslatot 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
35/2016. (II. 25.) számú határozata
a képviselő-testület 2016. február 25-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. február 25-i ülés jegyzőkönyv
hitelesítőinek Ádám Zsuzsanna alpolgármestert és Csókás Zsolt képviselőt választja meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Ezt követően a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat kiegészítve napirendre
veszi a Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság beszámolóját a vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettségről, a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszűnésével
összefüggő kérdésekről döntést, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati
felhívásáról döntést, a Váli-Völgyi Vigasságok megrendezéséhez útlezárás engedélyezési
ügyét, valamint a Vajda János Általános Iskola levelét és kérelmét, az iskola körzetek
meghatározását, ill. elfogadását, továbbá a honlap karbantartásra, önkormányzati
kiadványokra, szórólapokra beadott ajánlatokról döntést.
.
Továbbá javasolja, hogy a jelenlévőket érintő napirendi pontokat vegyük előre és utána
vegyük sorba a napirendeket.

1

A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalását 7 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
36/2016. (II. 25.) számú határozata
a képviselő-testület 2016. február 25-i ülés napirendjéről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. február 25-i ülés napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
Napirend:

Előterjesztő:

1./ Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság beszámolója
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről és a képviselők
KOMA rendszerben való szerepléséről
2./ A Váli Mesevölgy Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Bechtold Tamás
polgármester

3./ Vál Község Sportbarátok Egyesülete beszámolója a
2015-ös tevékenységéről és az önkormányzati támogatás
felhasználásáról
4./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről
5./ Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről
6./ Vál Község Önkormányzat kormányzati funkcióinak
módosítása
7./ A Váli Közös Önkormányzati Hivatal Alapító
Okiratának módosítása
8./ Az Önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési tervének
elfogadása
9./ A Váli Faluszépítő és –védő Egyesület beszámolója a
2015-ös tevékenységéről és az önkormányzati támogatás
felhasználásáról
10./ Izsák Gábor kérelmének megvitatása
11./ A Péter Cerny alapítvány kérelmének megvitatása
12./ Kőszegi László kérelmének megvitatása
13./ A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
megszűnésével összefüggő kérdésekről, GVOP-hálózat
értékesítése
14./ TOP pályázati felhívások

Bechtold Tamás
polgármester
Dr. Balogh Lóránd
jegyző
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

Bechtold Tamás
polgármester
15./ Váli-Völgyi Vigasságok megrendezéséhez útlezárás engedély Bechtold Tamás
polgármester
16./ Váli Vajda János Általános Iskola levele
Bechtold Tamás
polgármester
17./ Iskola kérelme bútor ügyben
Bechtold Tamás
polgármester
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18./ Általános iskolák 2016/2017. tanévi felvételi körzetéről
döntés
19./ Vál Község hivatalos honlapjának fenntartása, hivatalos
kiadványainak előkészítése

Bechtold Tamás
polgármester
Bechtold Tamás
polgármester

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1./ Napirend
Tárgy: Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság beszámolója a képviselők
KOMA rendszer nyilvántartásról a vagyonnyilatkozat leadásról
Kárpáti Hajnalka: A bizottság megállapította, hogy a képviselők és külsős bizottsági tag a
KOMA rendszer nyilvántartásában szerepelnek, a vagyonnyilatkozatot mindenki
maradéktalanul, határidőre leadta.
A képviselő-testület vita nélkül 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi
határozatot:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
37/2016.(II.25.) számú határozata
a képviselők KOMA rendszerben történő nyilvántartásról és vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettségről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi
Bizottság beszámolóját elfogadja, és megállapítja, hogy Vál Község összes Önkormányzati
képviselője, illetve bizottsági tagja is a KOMA adatbázisban szerepelnek, a vagyonnyilatkozat
tételi kötelezettségének maradéktalanul eleget tettek.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Bechtold Tamás: A képviselő-testület maradéktalanul eleget tett törvényi kötelezettségének,
így a jogszabályoknak megfelelően folytathatja munkáját.
2./ Napirend
Tárgy: A Váli Mesevölgy Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Dr. Balogh Lóránd: A Váli Mesevölgy Óvodánál a kormányzati funkciók felülvizsgálata
alapján szükséges módosítani az Alapító Okiratot az előterjesztés szerint.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a Váli Mesevölgy Óvoda
Alapító Okiratának módosítását elfogadta, és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot:
Vál Községi Önkormányzat
Képviselő- testületének
3

38/2016. (II. 25.) számú határozata
a Váli Mesevölgy Óvoda Alapító Okiratának módosításáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váli Mesevölgy Óvoda Hivatal Alapító
okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
1.

) Az Alapító okirat bevezető rendelkezései helyébe a következő szöveg lép:

„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Váli Mesevölgy Óvoda alapító
okiratát a következők szerint adom ki:”
2.

) Az Alapító okirat 1.) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„
1.
A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Váli Mesevölgy Óvoda
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 2473 Vál, Vajda János u. 45.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése
telephely címe
1 2473Vál, Kossuth Lajos u. 12.
„
3.) Az Alapító okirat 2.) pontjának helyébe a következő szöveg lép:
„
2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011. augusztus 01.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Vál Község Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 2473 Vál, Vajda János u. 2.
2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése
székhelye
1 Általános Művelődési Központ
2473 Vál, Szent István tér 1.
„
4.) Az Alapító okirat 3.) pontjának helyébe a következő szöveg lép:
„
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
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3.1.1. megnevezése: Vál Község Önkormányzata
3.1.2. székhelye: 2473 Vál, Vajda János u. 2.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2
.1. megnevezése: Vál Község Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 2473 Vál, Vajda János u. 2.”
5.) Az Alapító okirat 4.) pontjának helyébe a következő szöveg lép:
„4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1 . A költségvetési szerv közfeladata:
Az óvoda a gyermek kettő- és fél éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet
magában foglaló foglalkozások keretében folyik.
Az óvoda más feladatai:
Az intézmény ellátja azon sajátos nevelési igényű, különleges bánásmódot igénylő
gyermeket, akit a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi,
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzd.
4.2.
1

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat
szakágazat megnevezése
száma
851020
Óvodai nevelés

4.3.
A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
4.4. A költségvetési
megjelölése:
kormányzati
funkciószám
1 091110
2 091140
3 096015
091120
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szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
kormányzati funkció megnevezése
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai

6.) Az Alapító okirat 5.) pontjának helyébe a következő szöveg lép:
„
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét Vál Község Önkormányzatának Képviselő- testülete nyilvános
pályázat útján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.)
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben megállapított
képesítési követelményeknek megfelelően nevezi ki.
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5.2.
1
2

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
Közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény
Munkavállalói jogviszony
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

„
7.) Az Alapító okirat 6.) pontjának helyébe a következő szöveg lép:
„
6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: Óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Óvodai ellátás (Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pont)
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Önállóan működő költségvetési szerv.
Vál Község Önkormányzata az intézmény gazdasági és pénzügyi feladatainak ellátására a
Váli Közös Önkormányzati Hivatalt jelöli ki.
Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek intézményen belüli meleg étkeztetése az
Önkormányzat és a mindenkori Szolgáltató közötti közétkeztetési szolgáltatási
szerződésben foglaltak szerint kerül lebonyolításra.
6.2. A feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a
köznevelési intézmény
maximális
tagozat
feladat ellátási hely megnevezése
gyermek-,
megjelölése
tanulólétszám
1 2473 Vál, Vajda János u. 45.
2 csoport
50
2 2473 Vál, Kossuth Lajos u. 12.
2 csoport
50
6.3.

1
2
„

A feladat ellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe
ingatlan
helyrajzi
száma
2473 Vál, Vajda János u. 45.
2473 Vál, Kossuth Lajos u. 12.

901
269

vagyon feletti
rendelkezés
joga vagy a
vagyon
használati joga
használati jog
használati jog

az ingatlan
funkciója, célja

óvoda épület
óvoda épület

8.) Az Alapító okirat 7.) pontjának helyébe a következő szöveg lép:
„7. Záró rendelkezés
6

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. augusztus 01. napján kelt
alapító okiratát visszavonom.”
9. ) Az Alapító okirat 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. és 17. pontja
törlésre kerül.
10. ) A módosítások a törzskönyvi bejegyzés dátumával hatályosak.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal
3./ Napirend
Tárgy: Vál Községi Sportbarátok Egyesülete beszámolója a 2015. évi
tevékenységéről és az önkormányzati támogatás felhasználásáról
Bechtold Tamás: Megkérdezi Klein Károly elnököt, hogy kívánja-e kiegészíteni
beszámolóját.
Klein Károly: Az Önkormányzattól kapott támogatással elszámoltunk. A támogatás
átalakítását szeretnénk kérni, ugyanis a pálya karbantartása elég nagy tétel. A locsolás, a heti
fűnyírás tetemes ütemanyag költséget jelent.
Bechtold Tamás: A feladat elvégzése a probléma, vagy a költségei?
Klein Károly: Igen a támogatás kibővítése lenne jó.
(Megérkezett Dr. Varga Márta Martonvásári Járási Hivatalvezető helyettes 19.12 órakor.)
Bechtold Tamás: Megkérdezi, hogy a TAO pénzekből mennyi folyik be és milyen célokra
fordítódik? Mik azok a költségek, amik abból az összegből fedezhetőek?
Klein Károly: Nem közvetlen az egyesülethez folyik be, van egy megállapodás egy
alapítvánnyal, ők gyűjtik be. Cégen belül fel kell tölteni. Ebből a pénzből felszerelést kapunk,
az edző bére ebből kerül kifizetésre, utaztatás költsége. Hét korosztályt tartunk fenn, ez is
kritérium. Most alumínium kapukat vásárolunk a TAO pénzből.
Kárpáti Hajnalka: Korosztályonként milyen az utánpótlás? Az edzéssel ki foglalkozik.
Klein Károly: Két fő viszi az edzést. Van a Bozsik program melybe 7, 9, 11 és 13 éves
korosztály van. Tíz hét, tíz alkalommal. Van egy 16-os korosztályos csapat, van U19, felnőtt
csapat és öreg fiúk csapat. Részt vettem az MLSZ évadnyitó ülésén, ahol kitértek az öltözők,
pályák minőségére. Nagyon nagy a követelmény, szinte megoldhatatlan itt helyi szinten
Bechtold Tamás: Kérünk egy részletes beszámolót, hogy mik azok az elvárások, amit az
MLSZ kér.
Csókás Zsolt: Mennyi a TAO támogatás? Mi a költségvetése az egyesületnek?
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Klein Károly: Két dologról beszélünk. Van az egyesület és van a Sikeres Sportcsillagai
Alapítvány. A TAO pénzek az utóbbihoz folynak be.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
39/2016.(II.25.) számú határozata
a Vál Községi Sportbarátok Egyesületének 2015. évi munkájáról szóló beszámolóról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vál
Egyesületének 2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Községi

Sportbarátok

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4./ Napirend
Tárgy: Beszámoló a lejár határidő határozatok végrehajtásáról
A képviselő-testület vita nélkül 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi
határozatot:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
40/2016.(II.25.) számú határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5./ Napirend
Tárgy: Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről szóló beszámolóról
Kárpáti Hajnalka: A Thermo-Épgép ügyvezetőjével milyen további pályázati lehetőségekről
folyt tárgyalás, ill. a Kastély program kapcsán a területek hogyan alakulnak? A mentő állomás
mikor valósul meg és hol?
Bechtold Tamás: A Thermo- Épgép-pel energetikai pályázatról tárgyaltam, fűtőmű
megépítésére vonatkozóan, amely ellátná az egészségházat, Polgármesteri Hivatalt,
Tűzoltóságot, új óvodát, valamint a Kastély is bevonható lenne. A pályázathoz tervek
kellenek. A Magtár és a volt rongyos épület megvásárlása, állami tulajdonba vétele van
folyamatban. Ezért nem tud elindulni a tervezés. Hogy annak az épületnek milyen funkciót
adunk, az rajtunk is múlik.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2016.(II.25.) számú határozata
a két ülés közti fontosabb eseményekről szóló beszámolóról
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Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közti fontosabb eseményekről
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6./ Napirend
Tárgy: Vál Község Önkormányzat kormányzati funkcióinak módosítása
Dr. Balogh Lóránd: Az önkormányzati szervek törzskönyvi nyilvántartásában változás történt,
és eddig használt úgynevezett szakfeladat-számok helyett kormányzati funkciók kerültek
bevezetésre. Az önkormányzatnál az SZMSZ függeléke tartalmazta ezen adatokat így csak azt
szükséges módosítani.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2016. (II. 25.) számú határozata
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (X. 22. )
önkormányzati rendelet 3. függelékének módosításáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (X. 22. ) önkormányzati rendeletének 3. függelékét
jelen határozat mellékletének megfelelően módosítja a törzskönyvi nyilvántartásba való
bejegyzés hatályával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
7./ Napirend
Tárgy: A Váli Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosítása
Dr. Balogh Lóránd: A Váli Közös Önkormányzati Hivatalnál a kormányzati funkciók
tekintetében változás nem indokolt, de a jövőben módosítások és használhatóság
megkönnyítése érdekében javasolom a módosítást, hogy a jogszabálynak megfeleljen.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot:
Vál Községi Önkormányzat
Képviselő- testületének
43/2016. (II. 25.) számú határozata
a Váli Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal Alapító
okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
1. Az Alapító okirat bevezető rendelkezései helyébe a következő szöveg
lép:
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„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Váli Közös
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:”
„

2. Az Alapító okirat 1.) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
megnevezése: Váli Közös Önkormányzati Hivatal

1.2. A költségvetési szerv
székhelye: 2473 Vál, Vajda János u. 2.
telephelye(i):
telephely megnevezése
Váli Közös Önkormányzati Hivatal
1
Kajászói Kirendeltsége
Váli Közös Önkormányzati Hivatal
2
Gyúrói Kirendeltsége
”
„

telephely címe
2472 Kajászó, Rákóczi u. 71.
2464 Gyúró, Rákóczi u. 49.

3. Az Alapító okirat 2.) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. 01. 01.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Vál Község Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 2473 Vál, Vajda János u. 2.
2.2.3. megnevezése: Kajászó Község Önkormányzata
2.2.4. székhelye: 2472 Kajászó, Rákóczi u. 71.
2.2.5. megnevezése: Gyúró Község Önkormányzata
2.2.6. székhelye: 2464 Gyúró, Rákóczi u. 49.

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése
székhelye
Vál Község Önkormányzat
2473 Vál, Vajda János u. 2.
1
Polgármesteri Hivatala
Kajászó Község Önkormányzat
2472 Kajászó, Rákóczi u. 71.
2
Polgármesteri Hivatala
”
„

4. Az Alapító okirat 3.) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
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3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1 . megnevezése: Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2.székhelye: 2473 Vál, Vajda János u. 2.

”

5. Az Alapító okirat 4.) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatokról” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1)
bekezdése alapján a Közös Önkormányzati Hivatal ellátja Vál Község Önkormányzat,
Kajászó Község Önkormányzat és Gyúró Község Önkormányzat működésével, valamint a
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő
együttműködésének összehangolásában.
4.2.

1

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati
besorolása:
szakágazat
szakágazat megnevezése
száma
841105
Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A Váli Közös Önkormányzati Hivatal ellátja az Mötv.-ben és a vonatkozó
jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Vál, Kajászó és Gyúró
településekre vonatkozóan. A Váli Közös Önkormányzati Hivatal feladatait részletesen a
társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a Közös Önkormányzati Hivatal
működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza.
4.4.

1
2
3
4
5

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati
funkciószám
011130
011220
013210
016010
016020

kormányzati funkció megnevezése
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Vál Község Önkormányzat, Kajászó Község Önkormányzat és Gyúró Község
Önkormányzat teljes közigazgatási területe.”
6. Az Alapító okirat 5.) pontjának helyébe a következő szöveg lép:
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„

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A Váli Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a Váli Közös Önkormányzati Hivatalt
fenntartó önkormányzatok polgármestereinek megegyezése és az érintett személy
belelegyező nyilatkozata alapján a 2012. december 31-éig Vál Község Polgármesteri
Hivatalát vezető jegyző.
Amennyiben a jövőben a Váli Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének álláshelyét
nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével és
lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a székhely önkormányzat, Vál Község
Önkormányzat Polgármestere látja el. A pályázati felhívást „a közszolgálati
tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott módon kell
közzétenni.
A Váli Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét az alapító Önkormányzatok
Polgármesterei nevezik ki az Mötv. 83. § b.) pontjában meghatározott döntési eljárás
lefolytatásával.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
Közszolgálati jogviszony
„A közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi
1
CXCIX törvény
”
7. Az Alapító okirat 6.) pontjának helyébe a következő szöveg lép:
„

6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. 12. 01. napján kelt Vál Község
Önkormányzat Képviselőtestületének 218/2014. (XI. 27.) számú önkormányzati
határozatával, Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 204/2014. (XI.
27.) számú önkormányzati határozatával, Gyúró Község Önkormányzat Képviselőtestületének 79/2014. (XI. 26.) számú önkormányzati határozatával elfogadott okiratot
visszavonom.”
8. Az Alapító okirat 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. és 14. pontja törlésre kerül.
9. A módosítások a törzskönyvi bejegyzés dátumával hatályosak.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal
8./ Napirend
Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési tervének elfogadása
Bechtold Tamás: A közbeszerzési tervet minden év március végéig kell elfogadni a képviselőtestületnek. Javaslom, hogy tervezett közbeszerzések nélkül fogadja az Önkormányzat 2016.
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évi közbeszerzési tervét. Ha szükséges természetesen év közben tudjuk módosítani a
közbeszerzési tervet.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
44/2016. (II. 25.) számú határozata
az Önkormányzat 2016. évi összesített közbeszerzési tervéről
1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben foglaltak szerint
határozza meg az Önkormányzat 2016. évi összesített közbeszerzési tervét.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az éves összesített közbeszerzési terv
nyilvánosságának biztosításáról, valamint erre irányuló igény esetén a Közbeszerzések
Tanácsa, vagy az illetékes ellenőrző szervek részére történő megküldéséről gondoskodni
szíveskedjen.

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
9./ Napirend
Tárgy: A Váli Faluszépítő és –védő Egyesület beszámolója a 2015. évi
tevékenységéről és az önkormányzati támogatás felhasználásáról
Bechtold Tamás: Megköszöni az Egyesület egész évi munkáját, elmondja, hogy a település
több beruházás az Ő közreműködésükkel valósult meg.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, melyet javasol elfogadásra a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
45/2016.(II.25.) számú határozata
a Váli Faluszépítő és –védő Egyesület 2015. évi munkájáról szóló beszámolóról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Faluszépítő és –védő Egyesület
2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
10./ Napirend
Tárgy Izsák Gábor kérelmének megvitatása
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Bechtold Tamás: Kárpátaljai útra viszik a váli gyerekeket a „Határtalanul” program
keretében. Kérelmező leírta, hogy a szállás gyermekotthonba lesz a gyerekek számára, és
minden támogatást szívesen vesznek.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a kérelmet és
javasolja, hogy a megmarad élelmiszert (olaj, rizs) adjuk oda és még vásároljunk hozzá 50 eFt
értékben tartós élelmiszert. Így kb. 100 eFt-tal tudjuk támogatni a szállásadókat.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
46/2016.(II.25.) számú határozata
Izsák Gábor kérelméről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete Izsák Gábor kérelmét megtárgyalta és a
„Határtalanul” programot 50 eFt értékű tartós élelmiszerrel (felajánlott élelmiszer adomány és
50 eFt értékben vásárolt tartós élelmiszer) támogatja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
11./ Napirend
Tárgy: Peter Cerny Alapítvány kérelmének megvitatása
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és 50 eFt támogatást javasol a Peter Cerny Alapítánynak.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
47/2016.(II.25.) számú határozata
a Peter Cerny Alapítvány támogatásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Peter Cerny Alapítványt (1083 Budapest,
Bókay J.u. 53.) 50 eFt összeggel támogatja, a határozat mellékletében szereplő támogatási
megállapodásnak megfelelően.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
12./ Napirend
Tárgy: Kőszegi László kérelmének megvitatása
Bechtold Tamás: Kőszegi László a pálinka címkéken szeretné megjelentetni Vál címerét.
A képviselő-testület 6 igen,0 nem szavazattal és 1 tartózkodással hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
48/2016.(II.25.) számú határozata
Kőszegi László kérelmére Váli címer használatról döntés
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kőszegi László kérelmét megtárgyalta és
engedélyezi Kőszegi Lászlónak, a pálinka címkéin Vál település címerének használatát.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
13./ Napirend
Tárgy: A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszűnésével
összefüggő kérdésekről, GVOP-hálózat értékesítése
Bechtold Tamás: A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás a 2005. évben
vásárolt GVOP szélessávú internetet. Most, mivel megszűnt a társulás és értékesítette
28.333.469.-Ft-ért a GVOP hálózatot, a Társulási Megállapodás alapján lakosságszám
arányosan illeti meg az összeg az önkormányzatokat, Vál esetében ez az összeg 1.815.683.-Ft.
Arról kell dönteni a képviselő-testületnek, hogy a Megállapodást elfogadja-e és majd a kapott
összegről döntünk.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és javasolja a Megállapodás elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
49/2016.(II.25.) számú határozata
a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás internethálózat eladásából
származó bevétel felosztására vonatozó megállapodás elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati
Társulás internethálózat eladásából származó bevétel felosztására vonatkozó megállapodást
elfogadja a Társulás lakosságszám-arányos felosztásának megfelelően. A Képviselő-testület
felhatalmazza a Polgármestert az elidegenítési és bevétel felosztási megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
14./ Napirend
Tárgy: TOP pályázati felhívások
Bechtold Tamás: Első körben arról kellene döntenie a képviselő-testületnek, hogy az
ALBENSIS Nonprofit Kft-vel kötünk-e együttműködési megállapodást, majd utána
eldönthetjük záros határidőn belül, hogy melyik pályázaton kívánunk indulni.
Ádám Zsuzsanna: Meg kell nézni a pályázati kiírásokat. Sok olyan van, ami Vál tekintetében
nem releváns.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
50/2016.(II.25.) számú határozata
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az ALBENSIS Nonprofit Kft-vel kötendő együttműködési megállapodásról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program pályázat elkészítésével együttműködési megállapodást köt az ALBENSIS Nonprofit
Kft-vel.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
15./ Napirend
Tárgy: Váli-Völgyi Vigasságok megrendezéséhez útlezárás engedély
Bechtold Tamás: A Szabadidő park infrastrukturális fejlesztését kell bővíteni és akkor ott
lehet tartani minden rendezvényt. Én nem támogatom az útlezárást.
Kárpáti Hajnalka: Nem a testület dolga az útlezáráshoz az engedély megadása.
Csókás Zsolt: Kötelességünk támogatni a rendezvényt. Meg tudjuk oldani az útlezárást és
közlekedést. A Polgárőrség megoldja a terelést. Egy színvonalas nemzetközi rendezvény.
Nem erről az egy rendezvényről lesz szó, több rendezvényt kell arra a helyszínre bevinni.
Bechtold Tamás: A Szabadidő park helyére hozzunk létre valamit, mivel alkalmatlan
színvonalas rendezvény megtartására. Nem akarjuk felhasználni erre a célra felállított
helyszínt.
Kárpáti Hajnalka: Nincs probléma a Szabadidő parkkal. Nem azzal a céllal épült, hogy
színpadi rendezvényeket ott tartsuk. A Szt. István tér egy belső teret nyújt a rendezvényeknek.
A közlekedés, útlezárás szerencsés a falu szempontjából. Az egy történelmi központ, a falu
éke.
Krúdy Péter: Más szintű teret ad a Szabadidő park, mint a Szt. István tér.
Bechtold Tamás: El kell felejteni ezek szerint a Szabadidő parkot, nincs értelme, hogy
megépült.
Csókás Zsolt: Igen is van értelme, a gyerekek járnak oda a játszótérre, a Polgárőrség minden
rendezvényét ott tartja, Gyereknap, Falunap azon a helyszínen kerül megrendezésre. A
kiszolgáló helyiségek is meg vannak hozzá.
Bechtold Tamás: Fejleszteni kell akkor azt a területet, hogy a színvonalas rendezvények
megtartására is alkalmas legyen.
Csókás Zsolt: Bármelyik egyesület a település bármelyik pontján szeretne rendezvényt tartani,
azt támogatni kell.
Kocsis Bálint: A három napos út lezárás soknak tűnik. Be kell látni, ez a rendezvény nagy
színvonalú, a falunak fel kell áldozni annyit, hogy a kiválasztott helyszínen meg tudják tartani
a rendezvényt. A helyszín teljesen jó.
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16./ Napirend
Tárgy: Váli Vajda János Általános Iskola levele
Kőszegi László: Civil szervezet szeretné a rendezvényt tartani. Az Ő dolga biztosítani a
feltételeket, hogy megszervezze a rendezvényt. Ha talál rá partnert jó, ha nem talál akkor
nem. Van a helyszín közelében plébánia, állítsanak fel olyan sátrakat, ahol lehet öltözni. Ez a
kérdés nem a képviselő-testület kérdése. Az iskola fele nincs utasítási jogunk. Rendezze el az
adott szervezet a dolgát.
Dudás Béla: Nem értem miért kellet elmenni a Pizzéria udvaráról, miért kellett más helyszínt
választani ennek a rendezvénynek. A kultúrával együtt van a gasztronómia. Nem tudom
erkölcsileg elfogadni, nem vagyunk partnerei annak az intézménynek, aki megszólít
bennünket és nem reagálunk. Mégis csak van folyamat, nem történik egyeztetés. Nem
elutasító az iskola, csak az időponttal van probléma.
Csókás Zsolt: Visszautasítom a levelet. Kioktató és lealacsonyító az igazgató asszony által írt
levél. Vonatkoztassunk el a VÉKA Egyesület kérelmétől, másik egyesület is szeretne ott
rendezvényt tartani. Nincs a faluban olyan helyiség, ahol maradéktalanul minden igényt
kielégítene. Az összes rendezvényhez, addig amíg nincs másik hely, kérjük, hogy nyissák
meg az iskolát. Nem utasítottunk, csak kértünk az iskolától. Nem nekünk kell megmondani,
hogy az iskola és a szervezet hogyan egyezik meg. Minden jön sorba, először, hogy az
SZMK nem tarthat bált, a szülők nem mehetnek be az iskolába – miért?
Ádám Zsuzsanna: Megértem mind a két fél helyzetét és álláspontját. Nem a mi feladatunk
erről dönteni. A képviselő-testületnek semmi köze a rendezvény megtartásához, csak annyi,
hogy támogassuk a civil szervezetek programjait. Minden egyes civil szervezetnek kutya
kötelessége, hogy egyeztessen a rendezvénye időpontjáról. Az igaz, hogy az igazgató asszony
fél évvel ez előtt írásban kérte, hogy ne szeptemberben legyen a rendezvény. Az is igaz, hogy
hagyománya van a rendezvénynek. Kész tények elé lett állítva az iskola. Amiben tudunk
segíteni, tehermentesíteni az iskolát, segítsünk. Nekünk nem hiszem, hogy valamit kell
tennünk. Hosszú távon minden civil szervezetnek joga van meghatározni a rendezvénye
időpontját.
Bechtold Tamás: A sportcsarnok mindenkinek meg fog felelni? – nem. Mit kell létrehozni,
hogy mindenkinek megfeleljünk?
Csókás Zsolt: Nem a mi dogunk. Hajsúlyozom, nemzetközi rendezvényről van szó.
Kárpáti Hajnalka: Az iskola van fizikálisan közel a rendezvényhez. Meg lehet beszélni a
feltételeket, a feleknek kell egyeztetni. Közeledni kell az elveknek. Nem utasítunk senkit. Ez a
terület méltó a rendezvényhez.
17./ Napirend
Tárgy: Iskola kérelme bútor ügyben
Bechtold Tamás: A Vajda János Általános Iskola kérelemmel fordult a testülethez, hogy a
Polgármesteri Hivatal átalakítása kapcsán leselejtezett bútorokat megkaphassa.
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Krúdy Péter: A hivatalé a bútor, nem a testület dolga.
Ádám Zsuzsanna: Ami még használható bútor, célszerű a többi intézményt is megkérdezi,
mire lenne szüksége.
18./ Napirend
Tárgy: Általános iskolák 2016/2017. tanévi felvételi körzetéről döntés
Dr. Balogh Lóránd: A Fejér Megyei Kormányhivatal a jogszabályok alapján Fejér megye
teljes közigazgatási területére meghatározta az általános iskolák 2016/2017. tanévi felvételi
körzetét. Ezt kell a képviselő-testületnek elfogadni, egyetérteni a körzetekkel.
Kárpáti Hajnalka: Azt nem lehet elérni, hogy Kajászó ide tartozzon.
Dr. Balogh Lóránd: Szabad iskola választási jog van.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
51/2016.(II.25.) számú határozata
az általános iskola 2016/2017. tanévi felvételi körzetről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Vál Község 2016/2017. tanévi
iskolai felvételi körzetét, mely a Váli Vajda János Általános Iskola. A Képviselő-testület
javaslattal nem kíván élni a körzetkialakítást illetően.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
19./ Napirend
Tárgy: Vál Község hivatalos honlapjának fenntartása, hivatalos kiadványainak
előkészítése
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és az Ádám & Ádám Mérnökiroda ajánlatát javasolja elfogadásra 28.000.Ft/hónap összeggel.
A képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással hozta az alábbi
határozatot:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
52/2016.(II.25.) számú határozata
Vál Község honlapjának fenntartása, hivatalos kiadványainak előkészítésérére beadott
ajánlat elfogadása
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vál Község honlapjának fenntartásával,
hivatalos kiadványainak előkészítésével az Ádám & Ádám Mérnökirodát /2473. Vál,
Damjanich u. 32./ bízza meg 28.000.-Ft/hónap összegért a határozat mellékletében szereplő
megállapodás tervezetnek megfelelően.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést
20.30 órakor bezárja.
.k.m.f.Bechtold Tamás
polgármester

Dr. Balogh Lóránd
jegyző

Csókás Zsolt
hitelesítő

Ádám Zsuzsanna
hitelesítő

19

