JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én
tartott rendes nyílt üléséről

Helye:

Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem

Jelen vannak:
Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester,
Artai Balázs képviselő, Csókás Zsolt képviselő, Kárpáti Hajnalka
képviselő, Kocsis Bálint képviselő, Dr. Balogh Lóránd képviselő,
Lovas Csaba Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője,.
Kocsis Irén óvodavezető, Dr. Balázs Sándor rendőr kapitány,
Bereczki László KMB, dr. Milvius Lóránt háziorvos, Simon
Lászlóné jegyzőkönyvvezető
Bechtold Tamás köszönti a képviselő-testületet, megjelent vendégeket, megállapítja az ülés
határozatképes, mivel a 6+l fő képviselői létszámból 7 fő jelen van.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Kárpáti Hajnalka és Kocsis Bálint képviselőkre,
valamint a jegyzőkönyvvezetőre Simon Lászlónéra, melyet a képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott, határozathozatal nélkül.
A meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot azzal a módosítással,
hogy a jelenlévő vendégeket érintő napirendek tárgyalása kerüljön előre, így a 10. napirend,
Tájékoztató a rendőrség 2011. évi tevékenységéről, valamint a 6. napirend, A Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi társulás – bővítés miatti – alapító dokumentumainak
módosítása, 7. napirend, Beszámoló a gyermekjóléti feladatok ellátásáról, 5. napirend,
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2010.(VII.01.) rendelet
módosítása, 11. napirend, Óvodai gyermeklétszám megemelésének engedélyezése. A többi
napirend folyamatosan kerül tárgyalásra. A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalását
egyhangúlag elfogadta, határozathozatal nélkül.
Napirend
Tárgy:
1./ Tájékoztató a rendőrség 2011. évi tevékenységéről
2./ A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi társulás
- bővítés miatti – alapító dokumentumainak módosítása
3./ Beszámoló a gyermekjóléti feladatok ellátásáról
4./ Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
4/2010.(VII.01.) rendelet módosításáról
5./ Óvodai gyermeklétszám megemelésének engedélyezése
6./ Jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekről
7./ Lejárt határidejű határozatok teljesítése
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8./ Közterület foglalás díjainak megállapítása
9./ Települési szilárd hulladék összegyűjtéséért fizetendő
lakossági díj megállapításáról
10./ Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
11./ Beszámoló Vál Község háziorvosának 2011. évi
tevékenységéről
12./ Napköziotthonos Óvoda szabályszerűségi vizsgálata alapján
belső ellenőrzési intézkedési terv
13./ Vajda János Általános Iskola szabályszerűségi vizsgálata
alapján belső ellenőrzési intézkedési terv
14./ Állami Számvevőszék jelentése alapján intézkedési terv
elfogadása
15./ Intézményvezetői álláshelyek betöltésének megvitatása
16./ Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelése
17./ Székely-magyar rovással készült helynév-tábla állításhoz
nyilatkozattétel
18./ Súly- és sebesség korlátozás
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19./ Egyebek
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
l. Napirend
Tárgy: Tájékoztató a rendőrség 2011. évi tevékenységéről
Bechtold Tamás köszönti a Bicskei Rendőrkapitányság vezetőjét dr. Balázs Sándor r.
alezredest. Megkérdezi, van-e kiegészítés az írásos beszámolóhoz.
dr. Balázs Sándor kiegészíti a beszámoló számszaki adatait. Elmondja, hogy 2012. március
l-től a településnek új körzeti megbízottja Bereczki László, aki speciális tudással rendelkezik,
ugyanis kiképzett kutyája is van. Az Ő személye garancia arra, hogy a Polgárőrségtől minden
támogatást megkap, ugyanis eddig Ő volt az elnöke. A bűncselekmények számában
csökkenés látható. Megköszöni a képviselő-testületnek a KMB szolgálati gépjármű
fenntartásához és működéséhez a hozzájárulást.
Ádám Zsuzsanna megemlíti a bűncselekményekre vonatozó adatokat. A felderített
bűncselekmények száma jóval kisebb, mint az előző években volt.
dr. Balázs Sándor elmondja, hogy a 2011. és 2010. év összehasonlítása alapján rosszabb a
mutató mint az idei évié.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2012.(V.31.) számú határozata
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a rendőrség 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendőrség 2011. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatót elfogadja és megköszöni a Bicskei Rendőrkapitányság munkatársainak Vál
Község közbiztonságának javításáért tett erőfeszítéseit.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2. napirend
Tárgy: A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás – bővítés miatti –
alapító dokumentumainak módosítása
Lovas Csaba elmondja, hogy Tabajd község jelezte szándékát, hogy a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás lássa el a házi segítségnyújtást településükön.
Az ellátottak száma nulla. Tabajd átvállalja a szakértői díjat. Tabajdon református intézmény
látja el a házi segítségnyújtást 150 fő részére 27 fő gondozóval. Ezt a számadatot három
településre kell érteni Alcsútdoboz, Tabajd, Vál.
Bechtold Tamás megkérdezi, milyen módon tudjuk reklámozni magunkat?
Ádám Zsuzsanna érdeklődik, hogy Válból hány fő ellátott, vagy gondozó tartozik oda?
Lovas Csaba válaszában azt mondta, hogy nem tudunk számokat sem ellátott, sem gondozott
tekintetében.
Kárpáti Hajnalka rosszallását fejezi ki, hogy nem tudjuk, hogy az önkormányzat területén
kik folytatnak egészségügyi és szociális tevékenységet.
Kocsis Bálint megjegyzi, hogy az egyház végez ilyen tevékenységet azzal egyetért, de hogy
dupla pénzért teszi azt, mint amennyit az önkormányzat kap, az már nem reális.
Bechtold Tamás. Ha valaki bármiféle tevékenységet folytat a faluban azt illik bejelenteni.
Dr. Balogh Lóránd elmondja, hogy az egyház az emelt normatívát csak ebben az évben
kapja.
Csókás Zsolt: Kérhetnénk tájékoztatást az egyháztól.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
72/2012. (V. 31. ) számú határozata
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosításáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:
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Az Alapító okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul:
„11. A költségvetési szerv alaptevékenységébe tartozó feladatok:
Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése
889924 Családsegítés
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
A költségvetési szerv alaptevékenysége: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 86. §-a alapján az étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § /2/
bekezdésében leírt a gyermekjóléti szolgáltatási alapellátás biztosítása.
Az intézmény Alcsútdoboz, József Attila u.5. szám alatt az alábbi feladatokat látja
el:
- házi segítségnyújtás,
Az intézmény a Vál, Vajda János u. 2 szám alatti székhelyen az alábbi feladatokat
látja el:
- szociális étkeztetés,
- családsegítés,
- házi segítségnyújtás,
- gyermekjóléti szolgálati feladatok.
Az intézmény az Óbarok, Vázsony u. 20. szám (Napközi Otthonos Óvoda) alatt az
alábbi feladatokat látja el:
- szociális étkeztetés,
- családsegítés,
- házi segítségnyújtás,
- gyermekjóléti szolgálati feladatok.
Az intézmény a Tabajd, Dózsa György u.1. szám alatt (Mészőly Gedeon Református
Álltalános Iskola) az alábbi feladatokat látja el:
- szociális étkeztetés,
- családsegítés,
- házi segítségnyújtás
- gyermekjóléti szolgálati feladatok.”
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
73/2012. (V. 31. ) számú határozata
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjának módosításáról
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai
Programját az alábbiak szerint módosítja:

1.) A Szakmai program 3. I. pontjában a házi segítségnyújtás illetékességi területének
meghatározása az alábbiak szerint módosul:
„A házi segítségnyújtás illetékességi területe:
Óbarok község közigazgatási területe (5 napos nyitva tartás)
Tabajd község közigazgatási területe (5 napos nyitva tartás)
Alcsútdoboz község közigazgatási területe (5 napos nyitva tartás)
Vál község közigazgatási területe (5 napos nyitva tartás)”
2.) A Szakmai program 3. II. pontja az alábbiak szerint módosul:
„II Az ellátandó célcsoport jellemzői:
Az ellátottak köre, demográfiai mutatói, szociális jellemzői, ellátási szükségletei
Községünkben kevés a munkalehetőség, ezért az aktív korúak ingázni kényszerülnek.
Az tapasztalható, hogy a családok a generációs összetartása jellemző a településekre, de a rohanó
életmód és az ingázás miatt, a napi gondozást családon belül nem tudják megoldani, de a
hétvégén biztosítják az ellátást.
A házi segítségnyújtást a következő tények tették szükségessé:
Vál esetében az adatok:
- rendszeres szociális segélyben részesültek száma: 11
- időskorúak járadékában részesültek száma: 1
- ápolási díjban részesültek száma: 8
- átmeneti segélyben részesültek száma: 164
- lakásfentartási támogatásban részesültek száma: 5
- fogyatékosok száma: 23
- pszichiátriai betegek száma 5
- 60 év feletti lakosok száma: 428
- 60 év feletti egyedül élők száma: 253
- lakosok száma: 2513
Óbarok esetében az adatok:
- rendszeres szociális segélyben részesültek száma: 10
- időskorúak járadékában részesültek száma: 2
- ápolási díjban részesültek száma: 5
- átmeneti segélyben részesültek száma: 87
- lakásfenntartási támogatásban részesültek száma: 6
- fogyatékosok száma: 15
- pszichiátriai betegek száma: 4
- 60 év feletti lakosok száma: 159
- 60 év feletti egyedül élők száma: 75
- lakosok száma: 789
Tabajd esetében az adatok:
- rendszeres szociális segélyben részesültek száma: 9
-időskorúak járadékában részesültek száma: 1
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-ápolási díjban részesültek száma: 4
-átmeneti segélyben részesültek száma: 73
-lakásfentartási támogatásban részesültek száma: 5
- fogyatékosok száma: 13
- pszichiátriai betegek száma: 3
- 60 év feletti lakosok száma: 203
- 60 év feletti egyedül élők száma: 87
- lakosok száma: 1005
Alcsútdoboz esetében az adatok:
- rendszeres szociális segélyben részesültek száma: 10
- időskorúak járadékában részesültek száma: 2
- ápolási díjban részesültek száma: 6
- átmeneti segélyben részesültek száma: 69
- lakásfentartási támogatásban részesültek száma: 4
- fogyatékosok száma: 12
- pszichiátriai betegek száma: 3
- 60 év feletti lakosok száma: 345
- 60 év feletti egyedül élők száma: 187
- lakosok száma: 1454
Településeinkre jellemző, hogy egyre több az időskorú lakos és folyamatosan nő az
egyszemélyes háztartások száma. Folyamatosan nő az önkormányzatok által nyújtott pénzbeli és
természetbeli ellátást igénybevevők száma. Sok az olyan egyszemélyes háztartás, ahol 60 év
feletti él. Mindezek indokolttá teszik a házi segítségnyújtás biztosítását.”
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
74/2012. (V. 31. ) számú határozata
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulási megállapodásának módosításáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai
Programját az alábbiak szerint módosítja:

1.) A Társulási megállapodás I. 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„2. A közösen fenntartott intézmény neve: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat”
2.) A Társulási megállapodás I. 8. pontja az alábbiak szerint módosul:
„8. Az intézményfenntartó társulás a fenntartói jogok gyakorlásával, mint gesztort, Vál
Község Önkormányzata képviselő-testületét bízza meg.”
3.) A Társulási megállapodás IV. 1. 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Házi segítségnyújtás
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1.2. A házi segítségnyújtás, a társult települési önkormányzatok közül Alcsútdoboz, Vál,
Óbarok és Tabajd közigazgatási, ellátási területén a Szoctv. 63.§-ban meghatározott
feladatok ellátására terjed ki. „
4.) A Társulási megállapodás IV. 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2. Gyermekjóléti szolgáltatási feladatok:
2.1. Óbarok, Tabajd, Vál település közigazgatási, ellátási területén a Gyvt. 39-40.§-aiban
meghatározottak alapján a gyermekjóléti szolgáltatás a következő:
39 § (1) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes
szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek
felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő
nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban
történő nevelésének elősegítése érdekében
a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás,
a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
b) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a
káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás
megszervezése,
c) a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása,
valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás
szervezése,
d) a szabadidős programok szervezése,
e) a hivatalos ügyek intézésének segítése.
(3) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése
érdekében
a) a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek,
valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
b) a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
c) az a) pontban, valamint a Gyvt 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és
intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
d) tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a
gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének
lehetőségéről.
(4) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése
érdekében
a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban:
családgondozás) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező
működési zavarok ellensúlyozását,
b) a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a
gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
c) kezdeményezni
ca) egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét,
cb) szociális alapszolgáltatások, különösen a családsegítés igénybevételét,
cc) egészségügyi ellátások igénybevételét,
cd) pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét, vagy
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ce) a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a
gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, átmeneti vagy tartós nevelésbe vételét,
d) javaslat készítése a veszélyeztetettség mértékének megfelelően
da) a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő
nyújtására,
db) a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására,
dc) a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak
megváltoztatására.
(5)A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése
érdekében
a) a családgondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi
gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család
gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek
közötti kapcsolat helyreállításához,
b) utógondozó szociális munka (a továbbiakban: utógondozás) biztosítása - az otthont
nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel
együttműködve - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez.
40. § (2) A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és
nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és
gondozási feladatokat végez. Tevékenysége körében a 39. §-ban foglaltakon túl
a) folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét,
veszélyeztetettségét,
b) meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges
intézkedést,
c) elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, illetve a települési
önkormányzat jegyzőjének megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő
nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv),
d) szervezi a - legalább három helyettes szülőt foglalkoztató - helyettes szülői hálózatot,
illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat,
e) segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,
f) felkérésre környezettanulmányt készít,
g) kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
h)biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,
i)részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
munkájában,
j)nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.”
5.) A Társulási megállapodás VI. 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„4. A pénzügyi hozzájárulás nem fizetése esetén Vál Község Önkormányzatának Képviselőtestülete kezdeményezheti a társulásból való kizárást, valamint az összeg letiltását, inkasszó
útján.”
6.) A Társulási megállapodás VIII. 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1. A társult képviselő-testületek a csatlakozást kizárólag azon önkormányzatok
képviselő-testületei részére teszik lehetővé, melyek
 elfogadják a társulás céljait,
 hatékonyan közreműködnek az ellátandó feladatok költségkímélő megvalósításában,
 vállalják a költségek – így a többletköltségek – viselését,
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jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.”

Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal

3. Napirend
Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti feladatok ellátásáról
Bechtold Tamás: Megkérdezi Lovas Csaba intézményvezetőt, hogy kíván-e kiegészítést
tenni az írásos beszámolóhoz.
Lovas Csaba: Fontosnak tartja minden tevékenységben részt venni, ami a gyermekkel
kapcsolatos. A házi segítségnyújtásra két gondozónk van, akikkel meg vannak elégedve az
idős személyek. A legnagyobb probléma az iskolai igazolatlan hiányzások. Több esetben
kértek segítséget szülők, gyermekük másik iskolába áthelyezés ügyében. Nyárra szabadidős
tevékenységet szervezünk a gyermekek számára.
Bechtold Tamás: Beadtuk a pályázatot a gyermekek nyári étkeztetésére 46 gyerek részére.
Ebben azok a gyermekek vehetnek részt, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesülnek. Az ebédlőben kell elfogyasztani az ételt és egy órát kell foglalkozni a
gyermekekkel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
75/2012.(V.31.) számú határozata
a gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a gyermekjóléti
feladatok ellátásáról szóló beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
-

Házi szociális gondozó, családgondozó munkaruha juttatása

Bechtold Tamás: Védőruháról van szó, melyet biztosítani kell a szociális hálóban
tevékenykedőknek.
Lovas Csaba: A képviselő-testületnek kell meghatározni, hogy mennyi időre és milyen
összegért biztosít munkaruhát a házi gondozónak ill. családgondozónak.
Bechtold Tamás: Hány főt érint ez a kiadás? Javaslom 10 eFt/fő összegben meghatározni a
munkaruha juttatást.
Lovas Csaba: Elmondja, hogy három gondozó van, nekik kell biztosítani a munkaruhát.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
76/2012.(V.31.) számú határozata
a házi szociális gondozó és családgondozó munkaruha juttatásról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy Vál Község házi szociális
gondozói és családgondozói részére (3 fő) évi 10.000.-Ft/fő munkaruha juttatást biztosít.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
4. Napirend
Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásról szóló 4/2010.(VII.01.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek a rendelet módosítást.
Lovas Csaba: A rendelet módosítás az étel szállításról és a házi segítségnyújtásra vonatkozik.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásról szóló 4/2010.(VII.01.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)
5. Napirend
Tárgy: Óvodai gyermeklétszám megemelésének engedélyezése
Kocsis Irén: Az oktatási törvény 20 fős csoportlétszámot javasol, de mód van arra, hogy a
fenntartó engedélyezze több gyermek felvételét.
A nevelési értekezleten merült fel kérésként, hogy egy fő négy órás takarítónői állást
biztosítson az önkormányzat.
Bechtold Tamás: A közmunkások közül egy főt át tudunk irányítani az óvodába kisegíteni.
Kárpáti Hajnalka: Megkérdezi, a nyári születésű gyermekek is mehetnek iskolába, van-e a
szülőknek ilyen igénye?
Kocsis Irén: Az a jogszabály 2013-ban fog életbe lépni, mely szerint a nyári születésű
gyermek is mehet ősszel óvodába és hét éves korig maradhat óvodába. A nevelési
tanácsadónak lesz ebben szerepe, ugyanis iskola érettségi vizsgálatra el kell küldeni a
gyereket.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
77/2012.(V.31.) számú határozata
az óvodai gyermeklétszám megemelésének engedélyezéséről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Napközi Otthonos Óvoda
kérelmét helyben hagyva az óvoda gyermeklétszámot az alábbiak szerint engedélyezi:
- Alma csoport létszáma 28 (+4 ) fő
- Pillangó csoport létszáma 30 fő
- Maci csoport létszáma 30 fő
- Csiga csoport létszáma 22 fő.
Felelős: polgármester, óvodavezető
Határidő: azonnal
6. Napirend
Tárgy: Két ülés közti fontosabb eseményekről szóló beszámoló
Bechtold Tamás felolvassa a két ülés közti fontosabb eseményekről szóló beszámolót.
Krúdy Péter: Elmondja, hogy a Nemzeti Vágta döntőjébe bejutott a ló, Kötegyár színeiben
indult.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
78/2012.(V.31.) 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. Napirend
Tárgy: Lejárt határidejű határozatok teljesítése
Bechtold Tamás: felolvassa a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről szóló beszámolót,
majd elmondja, hogy a TÁMOP-6.1.2./1 kódú pályázattal kapcsolatban már elkezdődtek a
tárgyalások. Egészségre nevelésről beszélünk e pályázat kapcsán, két pályázatot tudunk
benyújtani, az önkormányzat, lakosság és sport területén.
Csókás Zsolt: Megköszöni a gyermek néptánccsoport nyári táboroztatásának támogatását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
79/2012.(V.31.) számú határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
8. Napirend
Tárgy: Közterület foglalás díjainak megállapítása
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és javasolja az alkalmi és mozgóárusítás, alkalmi vásár díj mértékét 100.Ft+Áfa/m2/nap összegben meghatározni.
Csókás Zsolt: Gépjárművek parkolása. Hogyan lesz beszedve, mi a parkolás?
Dr. Balogh Lóránd: Van lehetőség, hogy kivegyük a parkolást a rendeletből.
Csókás Zsolt: Olyat tegyünk a rendeletbe, amit végre tudunk hajtani. Mondjuk azt, hogy
önkormányzati rendezvény esetén, kijelölt helyen 500.-Ft/nap a gépjármű parkolás díja.
Ádám Zsuzsanna: A parkolási rendeletet felül kell vizsgálni.
Dr. Balogh Lóránd: Az árusoknak közterület foglalási engedélyt kell kérni, melyben meg
kell határozni, hogy mely napon vagy napokon kíván árusítani.
Csókás Zsolt: Hogyan szedünk pénzt azoktól a hirdetőktől, akik oszlopon hirdetnek?
Krúdy Péter: Kéri, hogy a két módosító indítványról külön szavazzon a testület, mert egyiket
el tudja fogadni, a másikat nem.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
80/2012.(V.31.) számú határozata
az alkalmi és mozgóárusítás, alkalmi vásár közterület használati díj mértéke
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alkalmi és mozgóárusítás,
alkalmi vásár közterület használati díj mértékét 100.-Ft+Áfa/m2/nap összegben állapítja meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
81/2012.(V.31.) számú határozata
Gépjárművek parkolására vonatozó közterület használati díj mértékének
megállapításáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a gépjárművek parkolására
vonatkozó közterület használati díj mértékét 500.-Ft+áfa/gépjármű/nap összegben állapítja
meg önkormányzati rendezvények esetén, kijelölt parkoló helyen.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2012.(V.31.) számú önkormányzati rendelete
a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló
8/2010.(XII.14.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)
9. Napirend
Tárgy: Települési
megállapításáról

szilárd

hulladék

összegyűjtéséért

fizetendő

lakossági

díj

Bechtold Tamás: A hulladékszállítási díjat az infláció mértékével emeljük meg.
Decemberben az Állam befagyasztotta az árakat. Az Érd-Kom Kft. 6,3 %-os emelésre tett
ajánlatot. Megszűnt a moratórium, így vállalkozó visszamenőleg szeretné érvényesíteni az
árakat. A tárgyalások eredményeként 5 %-os díjemelés lesz, és csak a második félévtől. A
jövő évi díj mértékét nem látjuk, ugyanis arra számíthatunk, hogy konzorcium szerződésbe
leszünk.
Kárpáti Hajnalka: Több szelektív gyűjtő konténert kellene elhelyezni a településen.
Bechtold Tamás: Ez ügyben is tárgyaltam vállalkozóval, vagy sűrűbben ürítik a
konténereket, vagy növelik a számát. A lakosság figyelmét felhívjuk, hogy áthelyezésre
kerültek a konténerek a Polgármesteri Hivatal udvarába.
A képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2012.(V.31.) számú önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladék összegyűjtéséért fizetendő lakossági díj megállapításáról
szóló
9/2010.(XII.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)
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10./ Napirend
Tárgy: Beszámoló Vál Község háziorvosának 2011. évi tevékenységéről
Bechtold Tamás: Megkérdezi Dr. Milvius Lóránt háziorvost, van-e kiegészítés az írásos
anyaghoz.
dr. Milvius Lóránt: Beszámolómban a megoldásra váró gondokat vázoltam fel. Az előző
évhez képest sem munkaerőben, sem egészségügyi ellátás minőségében változás nem történt.
Jogszabály alapján dolgozunk, az adminisztrációs terhek megnövekedtek. A betegre töltött
idő arányosan csökken az adminisztráció javára. Az orvos és beteg közötti bizalmi viszony,
szemkontaktus a komputer világába sérült. Kiemelendő a tavalyi évben a születések száma.
Bechtold Tamás: Elmondja, hogy az ügyeleti rendszer alapjaiban meg fog változni
szeptembertől. Az orvosi rendelő ajtó hangszigeteléshez az anyag beszerzésre került. Kérés a
doktor úr felé, hogy a családsegítő kollega gyógyszer felírásában legyen a doktor úr
segítségünkre.
dr. Milvius Lóránd: A családgondozó a gyógyszer felíráshoz időpontot kér és kap. Ennél
többet nem tudok tenni.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
82/2012.(V.31.) számú határozata
a háziorvos 2011. évi munkájáról szóló beszámolóról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvos 2011. évi munkájáról szóló
beszámolót elfogadja és megköszöni a Doktor Úrnak Vál Község egészségügyi helyzetének
javításáért tett munkáját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
11./ Napirend
Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Dr. Balogh Lóránd: A beszámoló statisztikából tevődik össze, az ellátás mennyiségét és
formai követelményeit taglalja. Van pár problémás család a településen, melyet szemmel
tartunk.
dr. Milvius Lóránt: Kérdezi, mi a menete a gyámság alá vont gyermek sorsának?
Dr. Balogh Lóránd: Első lépés a védelembe vétel, majd családon belüli áthelyezés, vagy más
családnál helyezik el, esetleg otthonba.
Kárpáti Hajnalka: Minden esetben a hatóságot értesíteni kell. A Gyermekjóléti Szolgálat
tesz javaslatot a védelembe vételre a Jegyzőnek.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
83/2012.(V.31.) számú határozata
a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a jegyzői hatáskörbe tartozó
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló – a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi
és gyámügyi eljárásról szóló, többször módosított 149/1997.(IX.10.) Korm. rendeletben
meghatározott tartalmi követelmények szerint készült beszámolót – és azt elfogadja.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
12./ Napirend
Tárgy: Napköziotthonos Óvoda szabályszerűségi vizsgálata alapján belső ellenőrzési
intézkedési terv
Dr. Balogh Lóránd: Az intézkedési terv a belső ellenőrzés megállapításainak végrehajtását
tartalmazza. A feltárt hiányosságok pótlásáért a jegyző a felelős. A megvalósításban együtt
kell dolgozni az intézményekkel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2012.(V.31.) számú határozata
a belső ellenőrzés folyamán feltárt hiányosságok megszüntetésére készített
jegyzői intézkedési terv elfogadásáról
1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy belső ellenőrzés
folyamán feltárt hiányosságok megszüntetésére készített jegyzői intézkedési tervet a
melléklet szerint elfogadja.
2. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési vizsgálat által
feltárt hiányosságok orvoslására a jegyző által javasolt 2012. december 31-ei
határnapot szabja meg.
Felelős: jegyző
Határidő: 2012. december 31.
13. Napirend
Tárgy: Vajda János Általános Iskola szabályszerűségi vizsgálata alapján belső
ellenőrzési intézkedési terv
Dr. Balogh Lóránd: Ugyan az az eljárás az iskolánál is mint az óvodánál, miszerint az
intézkedési tervben foglaltakat kell végrehajtani az intézménynek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2012.(V.31.) számú határozata
a belső ellenőrzés folyamán feltárt hiányosságok megszüntetésére készített
jegyzői intézkedési terv elfogadásáról
1. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy belső ellenőrzés
folyamán feltárt hiányosságok megszüntetésére készített jegyzői intézkedési tervet a
melléklet szerint elfogadja.
2. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési vizsgálat által
feltárt hiányosságok orvoslására a jegyző által javasolt 2012. december 31-ei
határnapot szabja meg.
Felelős: jegyző
Határidő: 2012. december 31.
14./ Napirend
Tárgy: Állami Számvevőszék jelentése alapján intézkedési terv elfogadása
Dr. Balogh Lóránd: A jelentésben megfogalmazott hiányosságok kijavítására intézkedési
tervet kell készíteni. Az ÁSZ jelentésben leírtak alapján hiányolják a kötelezettség vállalást,
nincs mellette megalapozottság. A szabályzatok hiánya sarkalatos pont.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
86/2012.(V.31.) számú határozta
az Állami Számvevőszék jelentése lapaján összeállított intézkedési terv elfogadásáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megismerve a Vál Község
gazdálkodásáról, az Állami Számvevőszék által készített jelentés tartalmát, elfogadja a
határozat mellékletét képező, a hiányosságok kijavítását szolgáló intézkedési tervet. Felkéri a
jegyzőt és a polgármestert az intézkedési terv végrehajtására.
Felelős: Dr. Balogh Lóránd jegyző
Bechtold Tamás polgármester
Határidő: az intézkedési terv szerinti határidők
(Artai Balázs távozott az ülésről, így a képviselő-testület létszáma 6 fő.)
15./ Napirend
Tárgy: Intézményvezetői álláshelyek betöltésének megvitatása
Bechtold Tamás: Mint ismeretes, kiírásra került az óvodavezetői és iskolai igazgatói
pályázat. Az óvodavezető nem érkezett pályázat, iskolaigazgatóra egy pályázat érkezett mely
nem érvényes, mivel nincs meg a szakvizsgája. Minél előbb le kell ülni és megbeszélni azt,
hogy az intézményünk vezetését hogyan kívánjuk megoldani a továbbiakban.
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Csókás Zsolt: Ha bármilyen pályázati kiírásra kerül sor a képviselő-testület által és érkezik
pályázat, tudomásom szerint bíráló bizottságot kell létrehozni.
Dr. Balogh Lóránd: Nincs ilyen eljárási rend.
Csókás Zsolt: Nem láttam a pályázatot. Az biztos, hogy valakit ki kell nevezni
intézményvezetőnek.
Bechtold Tamás: Belső személyt lehet.
Dr. Balogh Lóránd: Jelen esetben a helyettesítés szabálya lép hatályba.
Krúdy Péter: Hogyan tudták meg az iskolában, hogy érkezett egy pályázat?
Bechtold Tamás: A pályázatot beadó hölgy bement az iskolába tájékozódni.
Krúdy Péter: Elhangzott, hogy érvénytelen a pályázat.
Bechtold Tamás: A pályázatban menedzser volt megjelölve. Vizsgálat tárgyát képezte, hogy
az elfogadható-e szakvizsgának.
Krúdy Péter: Minden ében új vezetőt nevezünk ki. Nem átgondolt döntések ezek. Most az
intézményvezető nevezi meg a helyettest, tavaly miért nem így történt?
Bechtold Tamás: Tavaly induló intézmény volt, mivel megszűnt az ÁMK.
Krúdy Péter: Jogutóddal induló intézmény volt.
Dr. Balogh Lóránd: Az Oktatási Hivatal szerint nem ugyan az a helyzet.
Krúdy Péter: Ha a törvény így nézzük így szavazunk, ha úgy nézzük úgy szavazunk. Mindig
lehet úgy dönteni, ahogy nekünk jó, vagy szükséges.
Bechtold Tamás: Nem gondolom, hogy törvénytelenséget követtünk el. Most egy évre
kinevezzük az intézményvezetőt, utána az Állam e feladatot le fogja venni a vállunkról. Ha a
tavalyi évben kineveztünk volna valakit öt évre, jövőre akkor is meg kellene újra pályáztatni.
Krúdy Péter: Akkor sem mindegy, hogy két évig vezeti valaki az intézményt mert az Állam
nevezi ki. Ugyan azt a személyt is kinevezheti. Nem azt jelenti, hogy minden
intézményvezető új lesz. Idáig is volt törvénytelenség, mert minden megüresedett állást meg
kellet pályáztatni. Nem ismerjük a beadott pályázatot. Most az intézményvezető jelöli ki
helyettesét, előző évben jogfolytonos volt, akkor miért úgy történt?
Csókás Zsolt: Ki lett nevezve a jelenlegi intézményvezető nem kis vitával egy évre. Annak
örülnék, ha idegen lenne az intézményvezető. Nincs pályázó. Amennyiben a pályázati
kiírásnak nem felel meg a beadott pályázat el kell, hogy utasítsuk. Ha jövőre átveszi az Állam
az iskolát akkor is fenntartó leszünk, mint önkormányzat?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
17

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
87/2012.(V.31.) számú határozata
Intézményvezetői álláshelyre benyújtott pályázat elutasításáról
1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Végh Katalin
(2092. Budakeszi, Széchenyi u. 29.) Iskola Igazgatói munkakör betöltésére benyújtott
pályázatát nem támogatja, így Iskola igazgatóként nem kívánja kinevezni.
2. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a
jelentkező pályázati anyagát juttassa vissza a pályázó részére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
88/2012.(V.31.) számú határozata
igazgatói álláshelyre kiírt pályázat eredménytelenségéről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az iskolaigazgatói álláshelyre
kiírt pályázatát eredménytelennek nyilvánítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
89/2012.(V.31.) számú határozta
óvodavezetői álláshelyre kiírt pályázat eredménytelenségéről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az óvodavezetői álláshelyre
kiírt pályázatát eredménytelenek nyilvánítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
16. Napirend
Tárgy: Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelése
Dr. Balogh Lóránd: A Kormány rendelet - az idei évben - az igazgatási szünetet július,
augusztus, illetve december hónapra határozza meg. A szabadságok kiadása miatt fontos az
igazgatási szünet meghatározása. A Kormány rendeletben meghatározott határidőket betartva
határozzuk meg mi is az igazgatási szünetet a Polgármesteri Hivatalban.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
90/2012.(V.31.) számú határozata
igazgatási szünet elrendeléséről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban vonatkozóan
2012. július 23-től, 2012. augusztus 26-ig, valamint 2012. december 24-től, 2013. január 6-ig
terjedő időszak munkanapjaira igazgatási szünetet rendel el.
A köztisztviselők számára legalább 15 munkanap szabadságot ezen időszak alatt kell kiadni
azzal, hogy az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható.
Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az ügyeleti rend megszervezéséről, valamint az
ügyfelek megfelelő tájékoztatásáról.
Felelős: Dr. Balogh Lóránd jegyző
Határidő: azonnal
17. Napirend
Tárgy: Székely-magyar rovással készült helynév-tábla állításhoz nyilatkozattétel
Bechtold Tamás: Megkeresett a Jobbik Magyarországért Mozgalom Váli szervezete, hogy
székely-magyar rovással készült helynév-táblát szeretnének állítani.
Krúdy Péter: Tudomásul vételi jogkörünk van csak.
Csókás Zsolt: Ennél értelmetlenebb dolgot ide hozni a testület elé, semmi értelme nincs
ennek a dolognak.
Bechtold Tamás: Vannak mozgalmak amit el kell fogadni, igen is fontos. Az ősmagyarságot
tiszteletbe kell tartani.
18. Napirend
Tárgy: Súly és sebesség korlátozás
Bechtold Tamás: Egyik első ügyünk volt 2010. őszén ez a téma. Esélytelen a történet. Ennek
ellenére támogassuk Alcsútdoboz Önkormányzatát ezen kezdeményezésében. Öt település
hátha el tud érni valami eredményt.
Kárpáti Hajnalka: Olyan törekvést nem tudunk kinyilvánítani, hogy legalább az utat javítsák
meg.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
91/2012.(V.31.) számú határozata
súly és sebesség korlátozásról
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatásáról biztosítja Alcsútdoboz
Önkormányzatát a tekintetben, hogy a 8111-es úton a 12 tonna feletti tehergépjárművek
közlekedésének vonatkozásában az illetékes hatóságnál súly és sebesség korlátozás
bevezetését kezdeményezze.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt
és az ülést bezárja.
-k.m.f.Bechtold Tamás
polgármester

Dr. Balogh Lóránd
jegyző

Kárpáti Hajnalka
hitelesítő

Kocsis Bálint
hitelesítő
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