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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 30-án 

  megtartott rendkívüli üléséről 

 

Helye:  Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2473. Vál, Vajda János u. 2. 

 

Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, 

Csókás Zsolt képviselő,  Kocsis Bálint  képviselő, Kárpáti Hajnalka 

képviselő,  Kőszegi László képviselő,  

 

 

Meghívottként van jelen: 

Dr. Balogh Lóránd jegyző 

 

NAPIREND ELŐTT 
 

Bechtold Tamás polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, megjelent vendégeket. 

Megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 6+1 fő képviselői létszámból 6 fő jelen van. Az 

ülést 18. 00 órakor megnyitotta. 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre, Kárpáti Hajnalka képviselőre  és Ádám Zsuzsanna 

alpolgármesterre, valamint a jegyzőkönyvvezetőre Simon Lászlónéra. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

183/2016. (IX. 30.) számú határozata 

a képviselő-testület 2016. szeptember 30-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 30-i ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőinek Kárpáti Hajnalka képviselőt és Ádám Zsuzsanna alpolgármestert választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ezt követően a napirendi pont tárgyalására tesz javaslatot a polgármester, melyet a képviselő-

testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

184/2016.(IX.30.) számú határozata 

a képviselő-testület 2016. szeptember 30-i ülésének napirendjéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 30-i ülésének napirendjét 

az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Napirend:        Előterjesztő 

1./ Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás  Bechtold Tamás 

     Társulási megállapodásának módosítása    polgármester 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

1./ Napirend 

 Tárgy: Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásnak 

módosítása 

 

Bechtold Tamás: A képviselő-testület döntött, hogy nem kívánja a gyermekek napközbeni 

ellátására család bölcsőde működését biztosítani. Van olyan önkormányzat a társulásban aki 

ebben a formában kívánja ellátni a feladatot, ezért szükséges módosítani a Szent László 

Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodást.  

 

A képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi 

határozatot a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 

módosításáról: 

 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

185/2016. (IX. 30.) számú határozata 

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 

módosításáról 
 

I. 

1. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent László Völgye Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását 2017. január 1. napi 

hatállyal az alábbiak szerint elfogadja: 

 

 1/a. A Megállapodás II. fejezet 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 „3. Szociális alapszolgáltatás feladatkörben:” 

 1/b. A Megállapodás II. fejezet 3.7. pontja törlésre kerül. 

 1/c. A Megállapodás II. fejezet 5. pontja kiegészül az alábbiak szerint: 

„5/B. Gyermekjóléti alapellátás feladatkörben gyermekek napközbeni ellátására 
családi bölcsőde: Baracska Község, Gyúró Község, Kajászó Község, Martonvásár 

Város, Ráckeresztúr Község, Tordas Község Önkormányzata vonatkozásában, 

Intézmény fenntartása útján (Szent László Völgye Segítő Szolgálat intézményi 
keretében)” 

 1/d. A Megállapodás IV. fejezet 19. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„19. A Társulás keretében az általa fenntartott Intézmény tevékenységi körébe 

tartozó szociális alapellátások intézményi térítési díjainak, továbbá a gyermekjóléti 
alapellátás feladatkörben a gyermekek napközbeni ellátása, a gyermekvédelmi 

személyes gondoskodást nyújtó ellátások, azok igénybevétele és a fizetendő térítési 

díjaknak önkormányzati rendeletben történő szabályozására, s annak mindenkori 
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő felülvizsgálatára – a Társulási Tanács 

javaslatának figyelembe vételével – Martonvásár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete jogosult.” 

 1/e. A Megállapodás VI. fejezet 1. pontja kiegészül az alábbi 1.6. alponttal: 

„1.6.  Az Intézmény gyermekjóléti alapellátás feladatkörben gyermekek napközbeni 

ellátására családi bölcsőde működését biztosítja járási szinten.”  

 1/f. A Megállapodás VIII. fejezet 7. pontja kiegészül az alábbi 7.6. alponttal: 
„7.6. intézményi gyermekjóléti alapellátás feladatkörben, a napközbeni ellátásként 

biztosított családi bölcsőde önellátó szolgáltatásként működik azzal, hogy a 
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mindenkori csoportszám után számított maximális férőhelyek lakosságszám arányosan 

számított kvótarendszerben oszlanak meg a feladatellátáshoz csatlakozott 

tagönkormányzatok között, melyek anyagilag kötelesek helyt állni a kvóta arányában a 
feladatellátás költségei tekintetében, beleértve azt az esetet, ha a kvóta igénylő 

hiányában nem kerül feltöltésre, illetőleg az ellátást igénybevevő a díjat bármely 

okból nem fizeti meg. Amennyiben adott tagönkormányzat részéről a biztosított kvóta 
nem kerül feltöltésre, az üresen maradt férőhely felajánlható az intézményi várólistán 

soron következő, lakóhelye szerinti önkormányzat részéről az anyagi helytállás 

tekintetében támogatással rendelkező igénylő számára, mely esetben az anyagi 

helytállás tekintetében a férőhely igénylő általi betöltéséig adott önkormányzat felel. A 
tagönkormányzatok az igénybevevők részére saját költségvetésük terhére nyújthatnak 

támogatást.” 

1/g. A Megállapodás VIII. fejezet 13. pontjában az „1. számú melléklete” szövegrész 

„3. számú függeléke” szövegrészre módosul. 

 

2. Vál Község Önkormányzat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási megállapodását - a határozat I/1. pontjában foglalt módosításokkal - a 

határozat 1. melléklete szerint egységes szerkezetbe foglalva elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 
Határozat: azonnal 

 

Bechtold Tamás: Megkérdezi a képviselő-testületet, hogy az egyebek napirendbe van-e valakinek 
felvetése, hozzászólása. 

 

A képviselő-testületnek nem volt kérdése, hozzászólása, a polgármester megköszöni a részvételt és az 

ülést 18.25 órakor bezárja. 
 

 

      -k.m.f.- 
 

 

  Bechtold Tamás    Dr. Balogh Lóránd 
  polgármester     jegyző 

 

 

   
  Kárpáti Hajnalka    Ádám Zsuzsanna 

  hitelesítő     hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


