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Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. október 10-i
 KÖZMEGHALLGATÁSRÓL

Helye: Közösségi Ház emeleti nagyterme

Jelen vannak: Képviselő-testület részéről
Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester,
Artai Balázs képviselő, Csókás Zsolt képviselő, Kárpáti Hajnalka
képviselő, Kocsis Bálint képviselő, 
Dr. Balogh Lóránd jegyző, valamint Csuhai Ferencné aljegyző
Lakosság részéről: mellékelt jelenléti ív szerint

Bechtold  Tamás  polgármester  18.00 órakor  megnyitja  az  ülést.  Köszönti  a  megjelenteket, 
megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 6+l fő képviselői létszámból 6 fő jelen van.
Javaslatot  tesz  a  jegyzőkönyv  hitelesítőkre  Ádám  Zsuzsanna  alpolgármesterre  és  Kocsis 
Bálint képviselő, valamint a jegyzőkönyvvezetőre, Kovács Máriára.
Bechtold  Tamás  elmondja,  hogy  a  közmeghallgatást  követően,  mivel  ez  egy  Képviselő-
testületi ülésnek minősül, szeretné, ha a Képviselő-testület egy sürgős témában döntést hozna. 
Ez a téma a szociális tűzifa igénylési pályázaton való indulás ügyében hozandó döntés.  
A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta, határozathozatal nélkül.

Ezt követően a napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot, melyet a képviselő-testület 6 
igen szavazattal elfogadott az alábbiak szerint:

Napirend
Tárgy.                                                                                                                          Előterjesztő        
1./ Vál Község Önkormányzat 2013. évi tevékenységéről szóló Bechtold Tamás
      beszámoló polgármester
2./ Vál Község Önkormányzat 2014. évi terveinek ismertetése Bechtold Tamás

polgármester
3./ Bejelentések
4./ Döntés szociális tűzifa pályázaton való önkormányzati Bechtold Tamás

 részvételről polgármester

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. Naprendi pont
Tárgy: Vál Község Önkormányzat 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló

Bechtold Tamás: Felolvassa a beszámolót.

Megkérdezi a képviselő-testületet, van-e hozzászólás, vélemény. 

Artai Balázs: Nyelvoktatási pályázat hogy áll?

Ádám Zsuzsanna:  Egyenlőre  még  csak  az  igényfelmérés  történt  meg.  Több  mint  százan 
jelentkeztek.  Az  előző  pályázat  nem  sikerült  az  akkori  iskolának,  pedig  kétszer  is 
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benyújtották. A mostani iskola sem mer ígérni semmit. Volt olyan község, ahol 5-ször, 6-szor 
is pályáztak, még sem nyertek. Nem tudjuk, hogy mi alapján döntenek. 

Csókás Zsolt: Dr. Kiss Tamás ügyében, az első fokú ítéletben le van írva, hogy a testület is  
felelős?

Bechtold Tamás: A bírónő szóban mondta el az ítéletet.  Annyit mondott,  hogy a 20 millió 
helyett  csak  azért  12  millió  Ft-ot  ítéltek,  mert  amikor  a  testület  tudomására  jutott  a 
szabálytalanság,  akkor  kellett  volna  feljelentés  tenni.  A tudomás  szerzéstől  kezdődik   az 
elévülés, ez a különbség elévültnek tekintendő. 

Csókás Zsolt: Mi megtettük a feljelentést, hárman is aláírtuk.

Bechtold  Tamás:  Az  első  fokú  ítélet  is  még  csak  szóban  hangzott  el.  Az  írásos  ítélet  
megérkezése után még 15 napunk van a fellebbezésre, ha valóban megtörtént a feljelentés, 
akkor ezt jelezni fogjuk a Bíróság felé. Az írásos ítéletet meg kell várnunk.

Mivel a képviselő-testületnek nem volt több hozzászólása, így átadta a szót a lakosságnak, 
akik nem kívántak hozzászólni.

Mivel a beszámolóval kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester 
felteszi  szavazásra,  melyet  a  képviselő-testület  6  igen  szavazattal  elfogadott  és  az  alábbi 
határozatot hozta:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
151/2013.(X. 10.) számú határozata

Vál Község Önkormányzat 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

Vál  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és  elfogadja  Vál  Község 
Önkormányzat 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2. Napirend
Tárgy: Vál Község Önkormányzat 2014. évi terveinek ismertetése

Bechtold Tamás: Felolvassa az előterjesztést.

Megkérdezi a képviselő-testületet és a lakosságot, van-e hozzászólás, vélemény. A testület és 
a lakosság sem kívánt hozzászólni.

Mivel  hozzászólás,  vélemény  nem  hangzott  el  az  önkormányzat  2014.  évi  terveivel 
kapcsolatban,  felteszi  szavazásra  a  polgármester,  melyet  a  képviselő-testület  6  igen 
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
152/2013.(X.10.) számú határozata

Vál Község Önkormányzat 2014. évi terveinek ismertetéséről



Vál  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és  elfogadta  Vál  Község 
Önkormányzat 2014. évi terveit.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3. Napirend
Tárgy: Bejelentések

Schmidt Ferenc: Az első kérdése az orvosi ügyelet. Jelenleg Bicskén van a központ, és elég 
sok rosszat hallott róla, sokan panaszkodnak. 
Következő felvetése,  a polgárőrség tevékenységével kapcsolatos események. Nem rég egy 
lopási esetnél, ahol beavatkoztak, majdnem őket marasztalták el. Nem lehet nekik segíteni 
ebben az ügyben?
Továbbra  is  problémás  a  Szent  István  téren  az  iskola  mögötti  szakaszon  (Sár  köz)  a 
közlekedés. Lehet, hogy jobb lenne visszaállítani a régi rendszert. 
A negyedik kérdés az étkeztetés. Eddig el lehetett vinni az ételt a konyháról, most, hogy jobb 
a minőség már nem, a múlt hét óta, mintha az adag is kevesebb lenne. Zúgolódnak a szülők, 
nem kaptunk választ az aláírásgyűjtésre sem, nem tudjuk tájékoztatni őket.

Bechtold Tamás: Az orvosi ügyeleti rendszerrel kapcsolatban nem hallott panaszt. A doktor 
úrral is beszélt, ő sem tud ilyenről. Ha van ilyen, akkor jusson el a hír a település vezetéséhez  
is  a  hír,  mivel  fizetünk  a  szolgáltatásért.  Mégpedig  nem  keveset,  havonta.  Jogunk  van 
reklamálni, panaszt tenni.

A polgárőrségnél valóban történt egy sajnálatos eset. Két polgárőr megfogott egy termesztett 
bodzával  megrakott  teherautót,  megelőzték,  és  leszorították  őket.  Az  ügyet  kivizsgálják, 
Bicske áthelyezést kért,  ezért Székesfehérvárra került át.  Mi természetes büszkék vagyunk 
rájuk. Sokszor saját autójukkal, üzemanyaggal, pihenés, alvás helyett védik községünket. Az 
eddig végzett munkájukért Válért Érdemrendet fognak kapni.

A Szent István téri közlekedési renddel kapcsolatban sokan megkerestek az utca lakói közül, 
hogy tegyek valamit.  Ezért  egyirányosítottuk az utcát.  Ez tűnt  a  legjobb megoldásnak.  A 
gyerekek  érdekében  hoztuk  a  megoldást,  akik  gyalog,  vagy  kerékpárral  járnak.  Parkolók 
kialakítására nincs lehetőség. Az árkot nem lehet lefedni,  de az aszfaltozás is legalább 15 
millió Ft lenne. Mi is látjuk, hogy vannak problémák, sok lehetőséget megvizsgáltunk, de úgy 
gondoljuk, még mindig ez a legjobb, legbiztonságosabb megoldás a gyerekek szempontjából.

A közétkeztetés  esetében  olyan  döntést  hoztam,  ami  nem valami  ellen,  hanem valamiért 
született.  Nem  azért  nem  lehet  elvinni  az  ételt,  mert  most  sokkal  jobb  a  minősége.  A 
köznevelési  törvény  szerint  úgyis  délután  négyig  az  iskolában  kell  tartózkodniuk  a 
tanulóknak. Vannak sajnos olyan gyerekek, akik egész nap csak azt eszik, amit az iskolában 
kapnak. A gyerekek biztonságosan jutnak el az étkezőig. Három napközis tanárnő felügyeli 
őket.  Arra természetesen van lehetőség,  hogy a maradékot  ételhordóban hazavigyék.  Meg 
lehet  szokni  az  új  rendszert,  lehet,  hogy  évekig  nem  így  működött,  de  megkérdeztük  a 
környékbeli településeket, sehol nem lehet elvinni az ételt. Sajnos a héten többször is láttam, 
mikor gyerekek bontatlanul kidobják az uzsonnát a kukába. A szülőknek is jobban oda kellene 
erre figyelni.

Nagy Zsolt: Összegyűjtöttünk 56 aláírást, van-e valami döntés ennek hatására?
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Bechtold  Tamás:  Nem volt  hiábavaló  az  aláírásgyűjtés.  Többször  beszéltünk  már  erről  a 
problémáról. Ide is több embert vártam. Leírhatom minden szülőnek külön, de jobb lett volna 
erről személyesen beszélni.

Csókás Zsolt: A napközi ellátás kötelező, de az igazgató dönthet, hogy melyik gyerek mehet 
haza. Hány problémás család van?

Bechtold  Tamás:  Csak  a  szülő  kérésére  lehet  elengedni  a  gyereket  az  iskolából,  nem az 
igazgató dönti  el,  de utána fogok nézni a kérdésnek. 8-10 a problémás családok száma a 
településen.

Nagy Zsolt: Az étkezéssel kapcsolatos kérdés minden családban máshogy csapódik le. Messze 
van az ebédlő, télen rossz időben nehéz kijutni a gyerekeknek. Az lenne a jó, ha az iskolában 
ehetnének. Nálunk is gond, jobb volt, hogy hazahozhattuk az ételt.

Bechtold Tamás: Saját gyerekeim, és gyerekkorom alapján mondhatom, hogy engem sem vitt 
senki az iskolába. Azt gondolom, hogy ez a 10 perces séta nem lehet gond a gyereknek. Az 
iskolában nem lehet megoldani az étkeztetést, több milliós beruházás lenne.

Csókás Zsolt:  Javaslom, hogy foglalkozzunk ezzel az üggyel a következő testületi  ülésen. 
Kinek szól az aláírásgyűjtés?

Schmidt Ferenc: Polgármester, igazgató, szolgáltató.

Marton Józsefné: Azon a felvetésen, hogy kevés az étel, én csodálkozom, mert még senkitől 
nem hallottam. 100 Ft-tal olcsóbb, és jobb minőségű az étel, ezért még senki nem reklamált.

Bechtold Tamás: A testület a következő ülésen tárgyalni fogja a közétkeztetés problémáját. 

Schmidt Ferenc: Újabban megint sok a tetű az iskolában és az óvodában. Nem lehet valamit 
tenni ellene?

Bechtold Tamás: Nehéz a problémát megoldani. Van megoldás, a problémás családok házát 
fertőtleníttetni kellene. Ez kb. 30.000 Ft-ba kerül, és ezt a családoknak kellene kifizetni. Ezt 
Ők nem engedhetik meg maguknak.

Kárpáti Hajnalka: Hiába biztosítjuk a fertőtlenítőszert, ha otthon újra és újra megfertőződnek. 
6-8 gyerek miatt sokan szenvednek. Volt egy kezdeményezésünk tavaly a helyzet orvoslására, 
de ÁNTSz ellenőrzés és elmarasztalás lett a következménye.

Rózsa Istvánné:  A Damjanich utcai  telkek hátsó részét  nem lehet  megközelíteni.  Előröl  a 
partfal miatt, hátulról azért, mert az utat felszántották. Szívesen eladnánk ezt részt.

Ádám Zsuzsanna:  Korábban  is  foglalkoztunk  ezzel  a  problémával.  Mivel  magántulajdon, 
ezért  minden  tulajdonosnak  saját  költségén  kell  kiméretni  a  telkeket.  Meg  kell  nézni  a 
rendezési tervet is, hogy ezen a területen milyenek az előírások.

Bechtold Tamás polgármester megköszöni a részvételt, és megkéri a testületet, hogy még egy 
napi rendi pontban döntsenek.



4. Napirendi pont
Tárgy:  Döntés szociális tűzifa pályázaton való önkormányzati részvételről

Bechtold Tamás: Újra meghirdették a szociális tűzifa pályázatot, a testületnek dönteni kell, 
hogy indulunk-e, és vállaljuk-e a 248.920 Ft-os önrészt. Tavaly 11 cm3 fát kaptunk, idén 98 
cm3-re pályázhatunk. Kár lenne kihagyni. 

A polgármester  felteszi  szavazásra  a szociális  tűzifa  pályázaton  való  részvételt,  melyet  a 
képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Vál Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

 153/2013. (X. 10.) számú határozata
szociális tűzifa pályázaton való önkormányzati részvételről

1. Vál Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy indulni kíván a Magyarország Kormá-
nya által meghirdetett szociális tűzifa pályázaton, melynek keretében 2013. évben 98 
m3 tűzifa beszerzéséhez az állami hozzájárulás mellett 248.920.- Ft. önrészt biztosít. A 
248.920.-  Ft  önrészt  az  Önkormányzat  költségvetésének  terhére  biztosítja.

2. A  Képviselő-testület  felkéri  a  Polgármestert,  hogy  a  szociális  tűzifa  pályázattal 
kapcsolatos  eljárás  sikere  érdekében  minden  szükséges  eljárást  és  beszerzést 
megtegyen.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

Bechtold Tamás polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

-k.m.f.-

Bechtold Tamás Dr. Balogh Lóránd
   polgármester                     jegyző

Ádám Zsuzsanna Kocsis Bálint
      hitelesítő    hitelesítő
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