JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 24-én
megtartott KÖZMEGHALLGATÁSRÓL

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, Krúdy Péter képviselő
Meghívottként van jelen:
Dr. Balogh Lóránd jegyző, Dr. Varga Márta Martonvásári Járási Hivatalvezető
helyettes,
Lakosság részéről megjelentek: Mellékelt jelenléti ív szerint
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 18.00 órakor megnyitotta.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre, Ádám Zsuzsanna alpolgármesterre és Kárpáti
Hajnalka 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
192/2016. (XI.24.) számú határozata
a képviselő-testület 2016. november 24-i közmeghallgatás jegyzőkönyv hitelesítőiről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. november 24-i közmeghallgatás
jegyzőkönyv hitelesítőinek Ádám Zsuzsanna alpolgármestert és Kárpáti Hajnalka képviselőt
választja meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Ezt követően a kiküldött meghívó alapján a napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot a
polgármester, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott az alábbiak szerint:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
193/2016.(XI.24.) számú határozata
a képviselő-testület 2016. november 24-i közmeghallgatás napirendjéről
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Vál Község Önkormányzat a 2016. november 24-i közmeghallgatás napirendjét az alábbiak
szerint fogadja el:
Napirend:
1./ Beszámoló a 2016-os év eredményeiről és az Önkormányzat terveiről
2./ Lakossági hozzászólások, kérdések, panaszok felvetése és megvitatása
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
NAPRIENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1./ Napirend
Tárgy: Beszámoló a 2016-os év eredményeiről és az Önkormányzat terveiről
Bechtold Tamás: Felolvassa beszámolóját, ami a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Megkérdezi a képviselő-testületet, hogy van-e kiegészítés, hozzászólás a beszámolóval
kapcsolatban.
Átadja a szót a résztvevő lakosságnak.
Huszár Antalné: A Damjanich utca vízelvezetése ügyében szólalt fel.
Nagy Jánosné: A külterületi utak rendbetételét említette. Megjegyezte, hogy a mezőgazdasági
területtel rendelkező gazdák bizonyos összeget fizetnének a külterületi utak rendbetételére. A
véradás körülményeire hívta fel a figyelmet. A mezőgazdasági gépek sárfelhordásának
megoldását javasolta.
Szedlák Károly: Az Ürményi utca elmaradt aszfaltozása mikor valósul meg?
Bechtold Tamás: A külterületi utak rendbetételét nem tudja hogyan lehet megoldani. A
vadásztársaságnál gyűlik pénz, amit az utak rendbetételére lehetne költeni. A közeljövőben
pályázati pénzből oldjuk meg a Szabad hegyi út, Újhegyi út, Farkasfa felé vezető út
murvázását. Pályázat útján Martonvásárral közösen próbálunk nagygépeket beszerezni amivel
a külterületi utakat tudjuk rendbe tenni.
A Damjanich u. fölötti terület egy tölcsér, ami egy helyre koncentrálja a vizet. Egy helyre
koncentrálódnak a problémák. Olyan vízelvezető rendszert kell kialakítani, ami a Váli-víz-ig
levezeti a vízmennyiséget. El lehet vezetni a Petőfi utca felé, de az sem jó.
Sárfelhordás szabálysértés – rendőrségi feladat.
Véradás – Legközelebb a hivatalban tartjuk a véradást, és befűtünk.
A Sétatér lámpákat ahogyan tudjuk megerősítjük, de mindig van erősebb ember.
Az Ürményi utca elmaradt aszfaltozása meg fog történni, rajta vagyunk az ügyön. Saját erőből
nem tudjuk megoldani.
Az elmúlt öt évben elég jól haladunk az útfelújítással.
dr. Balgoh Lóránd: A vadásztársasági összeget az új vadászati törvény értelmében ki kell
fizetni a földtulajdonosnak.
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A vízelvezetéssel kapcsolatban elmondja, hogy a Damjanich utcában lévő „árok” nem
szerepel a térképen. Az Önkormányzatnak arra van kötelezettsége ami bejegyzett árok a
Földhivatal által. A telektulajdon karbantartása a tulajdonos feladata, az Önkormányzat
igyekszik segítséget nyújtani. Jelenleg kapacitás hiányában nem tudjuk megoldani.
Igyekszünk segíteni.
Bechtold Tamás: A Damjanich utcában a Váli-víz felőli oldalon lévő árkot kibéleltük.
Megnézzük, hogy műszakilag mit tudunk tenni. Öv árok lenne a megoldás fönt a szántók
fölött és alatt.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a 2016-os év eredményeiről
és az Önkormányzat terveiről szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
194/2016.(XI.24.) számú határozta
a 2016-os év eredményeiről és az önkormányzat terveiről szóló beszámoló elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016-os év eredményeiről és az
önkormányzat terveiről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./ Napirend
Tárgy: Lakossági hozzászólások, kérdések, panaszok felvetése és megvitatása
Bechtold Tamás: Átadja a szót a jelenlévő váli lakosoknak, tegyék fel kérdésüket, mondják el
panaszukat.
Nagy Jánosné: A Rákóczi utcában nincs járd a páratlan oldalon a falu végén.
Bechtold Tamás: Tavasszal elindul a járda építés, melyre 15 mFt pályázati pénzt nyertünk.
Ebből megépül a Széchenyi utcában a járda egészen a Váli-vízig, a Bem utca páratlan oldala a
Vajda utcáig.
Szedlák Károly: A Rónai-köz és Csokonai utca találkozásánál sincs járda, ami életveszélyes.
Kőszegi László: Az elmúlt húsz évben nem sok fejlesztés történt. Sok mindent meg kell
oldani. Türelmet kérünk. Elkezdtük. Elkövetünk annak érdekében minden, hogy megoldjuk a
feladatokat.
Bechtold Tamás: A közelmúltban kaptam feladatot, hogy írjuk össze 210 óta milyen projektek
voltak a településen és mennyi pénz érkezett a faluba. 2010. óta közel 1 milliárd forintot
kaptunk fejlesztésre. Sajnos még legalább 5 milliárd kellene, hogy mindent rendbe tudnánk
tenni. A fenntartások sokba kerülnek.
Samuné Pásztor Mária: Lesz-e a településen ATM? Látványos változás a településképben a
falusi bolt renoválása.
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Bechtold Tamás: Nincs remény új ATM telepítésre, országszerte sok megszűnik. Több
bankkal tárgyaltunk.
A falusi bolt épületet bérbe adták és a bérlő alakítja át, pizzériát szeretne nyitni.
Nagy Jánosné: Az iparűzési adó változás kit céloz meg? Csak helyi vállalkozókat, épülettel
rendelkezőket, vagy egyáltalán kik kaptak ilyen értesítést?
Bechtold Tamás: 2007. évben bevezetésre került az ingatlan és telek adó. Az ingatlan adót jó
szándékból a vállalkozóktól nem szedte be az önkormányzat. Arra kaptunk törvényességi
észrevételt, ugyanis belterületi vállalkozásokra nem lett kiróva az adó, csak a külterületire. Ez
diszkrimináció. Természetesen visszamenőleg nem vetjük ki az adót. A törvényességi
észrevételt alapján kellett meghozni ezt a döntést. Gondolkodtunk, hogy kivezetjük ezt az
adónemet, de nem tudjuk megtenni. Nincs olyan anyagi helyzetbe az önkormányzat, hogy
lemondjunk x mFt adóbevételről. Tehát a vállalkozó az épületben vállalkozási tevékenységet
folytat arra az épületre adót kell fizetni, nem egy új adót vezettünk be.
Váradi Endréné: Nem lakás céljára szolgáló épületek után, aki vállalkozási tevékenységet
folytat, annak kell fizetni.
Bechtold Tamás: Mezőgazdasági tevékenységet folytató termény tárolóra nem vethetünk ki
adót.
Nagy Jánosné? Az átmenő árusok milyen adót fizetnek.
Bechtold Tamás: A mozgó árusok nem fizetnek, csak a bevételek után adót. A piacon
közterület foglalási díjat fizetnek az árusok.
Almádi István: A Petőfi utca útfelújítása mikor várható? A szennyvíz elvezetés után a
helyreállítás nem jó, ezáltal az út csak romlik. Még a tél előtt a kátyúzást el kellene végezni.
Bechtold Tamás: Már a beszámolóban kitértem a Petőfi utca felújítására, bízunk benne, hogy
a tervek szerint elkészül a teljes felújítás.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a képviselőtestületnek, a lakosságnak a részvételt, hozzászólásokat és az ülést 19.20 órakor bezárja.
-k.m.f.Bechtold Tamás
polgármester

Dr. Balgoh Lóránd
jegyző

Ádám Zsuzsanna
hitelesítő

Kárpáti Hajnalka
hitelesítő
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