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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

  2012. december 13-i üléséről 

 

Helye:  Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem 

 

Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, 

  Artai Balázs képviselő, Kárpáti Hajnalka képviselő, Kocsis 

  Bálint képviselő 

 

Bechtold Tamás polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, 

mivel a 6+1 fő képviselői létszámból 5 fő jele van. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre 

Kárpáti Hajnalka és Kocsis Bálint képviselőkre, valamint a jegyzőkönyvvezetőre, Simon 

Lászlónéra. A képviselő-testület a javaslatot elfogadta, határozathozatal nélkül. 

 

Ezt követően a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot a 

polgármester, melyet egyhangúlag elfogadott a képviselő-testület az alábbiak szerint, 

határozathozatal nélkül. 

 

Napirend 

Tárgy:          Előterjesztő  

1./ Martonvásár és Térsége Művészetoktatási Intézményi Társulás  Bechtold Tamás 

     megszüntetése        polgármester 

2./ A Képviselő-testület 2013. évi munkaterve    Bechtold Tamás 

          polgármester 

3./ Víziközmű vagyon-átszállásról döntés     Bechtold Tamás 

          polgármester 

4./ Megállapodás könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására   Bechtold Tamás 

          polgármester 

5./ Honvédelmi igazgatási feladatok ellátására kötött társulási  Bechtold Tamás 

     megállapodás megszüntetése      polgármester 

6./ VHG Velencei-tavi hulladékgazdálkodási Kft-vel Együttműködési Bechtold Tamás 

     Megállapodás elfogadása       polgármester 

7./ Dr. Horváth Kun Katalin fogorvossal kötendő megállapodás  Bechtold Tamás 

     elfogadása         polgármester 

8./ Határozat költségvetési támogatás elfogadásáról    Bechtold Tamás 

          polgármester 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1. Napirend 

Tárgy: Martonvásár és Térsége Művészetoktatási Intézményi Társulás megszüntetése 

 

Bechtold Tamás: Az oktatási intézményeket átveszi az állam, ezért minden olyan társulást a 

törvény szerint meg kell szüntetni, ami az oktatással összefügg. A művészetoktatási társulást 

három település tartotta fenn, Martonvásár, Ráckeresztúr és Vál. Amit eddig fizetünk 

hozzájárulást Martonvásárnak, azt január 1-től átvállalja az intézményfenntartói társulás. A 

fejkvóta megszűnik erre a célra, a társult községek hozzájárulásából tevődik össze a 
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költségvetés. A Válra kihelyezett eszközöket átveszik használatra. Ez a tanév úgy működik 

mint régen, nagyobb változás szeptember 1-től lesz. 

 

Ádám Zsuzsanna: A szülőknek nem kell többet fizetni hozzájárulást? 

 

Bechtold Tamás: Többet nem, de fizetni kell. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot a Martonvásár és térsége 

Művészetoktatási Intézményi Társulás megszüntetésére vonatkozóan: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

188/2012.(XII.13.) számú határozata 

a „Martonvásár és Térsége” Művészetoktatási Intézményi Társulás megszüntetéséről 

 

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, tekintettel a 2013. január l-jétől a 

köznevelési intézményekben bekövetkező fenntartói változásokra, elhatározza a 

„Martonvásár és térsége” Művészetoktatási Intézményi Társulás 2012. december 31-

gyel történő megszüntetését. 

2. A Képviselő-testület a társulási megállapodásból folyó fizetési kötelezettségek 

elszámolása érdekében a határozat l. melléklete szerinti tartozások2013. május 31-ig 

történő kiegyenlítéséről a határozat 2. melléklete szerinti, a társulás tagjaival kötendő 

megállapodás megkötésével egyetért. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az érintett 

önkormányzatokat tájékoztassa, a határozat 2. melléklete szerinti megállapodást aláírja 

és az elszámolás érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. Napirend 

Tárgy: A Képviselő-testület 2013. évi munkaterve 

 

Bechtold Tamás: A kötelezően előírt témákat természetesen bele vettük a munkatervbe, ezen 

felül az intézmények beszámolóit is. 

 

Ádám Zsuzsanna: Figyelni kell a lakossági visszajelzéseket. A járási hivatal kialakítással, a 

hulladékszállítással kapcsolatban lesznek visszhangok.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

189/2012.(XII.13.) számú határozata 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2013. évi munkatervének elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2013. évi munkatervét a 

melléklet szerint elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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3. Napirend 

Tárgy: Víziközmű vagyon-átszállásról döntés 

 

Dr. Balogh Lóránd: 2013. január 1-től a vízmű az önkormányzat tulajdonában lesz, az 

üzemeltető  továbbra is a Fejérvíz Zrt. Meg van a lehetősége annak, hogy újra szerződjünk az 

üzemeltetésre.  

 

Kárpáti Hajnalka: Hogyan tudjuk felmondani, ha üzemeltetésre jobbat találunk? 

 

Bechtold Tamás: Itt arról van szó, hogy a Fejérvíz Zrt. a visszakerülő vízművet milyen 

szerződési konstrukcióba akarja átadni. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal hozta meg döntését a vízmű üzemeltetéssel 

kapcsolatban, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 

190/2012.(XI.13.) számú határozata 

Vál község Önkormányzatának tulajdonába kerülő vízművek 2013. január 01-ét követő 

üzemeltetéséről 

 

1. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2013. január 01-ét 

követően a tulajdonába kerülő vízművek üzemeltetéséről a FEJÉRVÍZ ZRt-vel 

kötendő vagyonkezelési szerződés megkötésével kíván gondoskodni. 

2. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert és a FEJÉRVÍZ 

Zrt. illetékeseit a Vál Község Önkormányzata és a FEJÉRVÍZ Zrt. közt jelenlegi is 

fennálló megállapodás jelen határozatnak megfelelő módosításának előkészítésére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. Napirend 

Tárgy: Megállapodás könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására 

 

Dr. Balogh Lóránd: A jogszabály szerint kötelező a könyvtár ellátási szolgáltatás. A Megyei 

Könyvtárral mozgóbolti megállapodást lehet kötni az Önkormányzat által biztosított könyvtári 

szolgáltató helyen. Ez nyilvános könyvtár.  

 

Kárpáti Hajnalka: Milyen személyi feltétellel jár a könyvtári teendők ellátása? 

 

Bechtold Tamás: Heti 6 óra. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Megbízási szerződéssel lehet foglalkoztatni személyt, nem kell 

könyvtárosi végzettség. 

 

Bechtold Tamás: Erre a feladatra minden évben jön kötött felhasználású összeg. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal döntött könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására 

vonatkozóan, melyről az alábbi határozatot hozta: 
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Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

191/2012.(XII.13.) számú határozata 

Megállapodás könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vörösmarty Mihály Megyei 

Könyvtárral megállapodást köt könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására 2013. január 01. 

napjától határozatlan időre. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. Napirend 

Tárgy: Honvédelmi igazgatási feladatok ellátására kötött társulási megállapodás 

megszüntetése 

 

Bechtold Tamás: Az önkormányzatoknak kötelező feladatellátás volt a honvédelmi igazgatás, 

melyet társulás formájában láttunk el ez idáig. A járási hivatalok kialakítása miatt a társulást 

meg kell szüntetni, ezért kell meghozni döntésünket. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal döntött a honvédelmi igazgatási feladatok ellátására 

létrejött társulási megállapodás megszüntetéséről, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

192/2012.(XII.13.) számú határozata 

az egyes honvédelmi helyi igazgatási feladatok ellátására létrejött társulási 

megállapodás megszüntetéséről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a járások kialakításáról, 

valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 2.§ 

(4) bekezdésében foglaltakra – kezdeményezi Mór Városi Önkormányzat, valamint a Mór és 

Bicske körzetközponti városok vonzáskörében működő települési önkormányzatok között  

2002. február 28. napján kelt, egyes honvédelmi helyi igazgatási feladatok ellátására létrejött 

társulási megállapodás megszüntetését a helyi önkormányzatok társulásairól és 

együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4.§ (1) bekezdés c) pontja alapján. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6. Napirend 

Tárgy: VHG Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft-vel Együttműködési 

Megállapodás elfogadása 

 

Bechtold Tamás: A megállapodás szerint évi 8 alkalommal végezne a VHG Kft. zöldhulladék 

szállítást. A nyolcból két alkalommal a temetőkből  konténert szállítást kértem. A 

külterületekre külön adnak ajánlatot. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal fogadta el az együttműködési Megállapodást a 

települési szilárd hulladék elszállítására vonatozóan, melyről az alábbi határozatot hozta: 
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Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

193/2012.(XII.13.) számú határozata 

Együttműködési Megállapodás települési szilárd hulladék elszállítására 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Együttműködési 

Megállapodást köt a VHG Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft-vel a települési szilárd 

szelektíven gyűjtött hulladék elszállítására 2013. január l. napjától kezdődően. 

 

Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. Napirend 

Tárgy: Dr. Horváth Kun Katalin fogorvossal kötendő megállapodás elfogadása 

 

A képviselő-testület vita nélkül 5 igen szavazattal elfogadta a fogorvosi feladatok feladat-

ellátási megállapodását, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

194/2012.(XII.13.) számú határozata 

a fogorvosi feladatok feladat-ellátási megállapodásának elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fogorvosi feladatok 

ellátásáról a jövőben is a Dentalin Bt-vel kötött megállapodás útján kíván gondoskodni. 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mellékletben szereplő 

megállapodás tervezetnek megfelelően elfogadja a Vál Község Önkormányzata és a Dentalin 

Bt. között a fogorvosi feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási megállapodást. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8. Napirend 

Tárgy: Határozat költségvetési támogatás elfogadásáról 

 

Bechtold Tamás: A költségvetési támogatással minden fejlesztési és működési hitel 

rendezésre kerül, egyszóval minden hitelállománytól megszabadul az önkormányzat. 

 

A képviselő-testület az előterjesztés szerint határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta, 

melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

195/2012.(XII. 13.) sz. határozata 

költségvetési támogatás elfogadásáról 
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1. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi 

költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési 

törvény) 76/C. §-ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt 

feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam által biztosított, 

egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon adósságelemek 

tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás igénybevételét lehetővé 

teszi.  

 

2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás 

alatt nem áll. 

 

3. A Képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. § 

alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét, 

valamint egyéb költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a 

hitelezőknek.  

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében: 

a) a hitelezők által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről, valamint 

egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja, 

b) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a 

Magyar Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, 

igazolásokat, egyéb dokumentumokat, 

c) a költségvetési törvény 76/C. §. (10) bekezdésében meghatározott 

megállapodást megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős 

miniszter kezdeményezi. 

 

5. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az Önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel, 

vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval 

érintett adósságelemekhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés 

biztosítékául szolgál. 

 

6. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció 

során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az Önkormányzatra vonatkozó, a 

törlesztéshez szükséges adatokat, információkat megismerje és kezelje.  

 

7. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt az 

adósságkonszolidációs eljárással kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítésére és a 

szükséges nyilatkozatok és megállapodások aláírására. 

 

Felelős: a polgármester, jegyző 

Határidő: 2012. december 17. 

 

8. Napirend 

Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásról rendelet megalkotása 

 

Dr. Balogh Lóránd: Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be szociális célú tűzifa 

támogatásra, mely keretből az önkormányzat 167.000.-Ft-ot összeget nyert. Ezen az összegen 

a VADEX Zrt-től tűzifát vásároltunk. A szociális célú tűzifa kiosztását szabályozni szükséges, 

ezért kell megalkotni az előterjesztés szerinti rendeletet. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a szociális tűzifa juttatásáról szóló rendelet 

tervezetet, melyről az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelete 

szociális célú tűzifa juttatásáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Mivel több hozzászólás, vélemény ne hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és 

az ülést bezárja. 

 

     -k.m.f.- 

 

 

  

  Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 

  polgármester       jegyző 

 

 

 

 

  Kárpáti Hajnalka     Kocsis Bálint 

  hitelesítő      hitelesítő 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


