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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 29-én 

  megtartott KÖZMEGHALLGATÁSRÓL  

 

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

 

Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Kocsis Bálint           

képviselő, Kárpáti Hajnalka képviselő,  Kőszegi László képviselő,  

 

Meghívottként van jelen: 

Dr. Balogh Lóránd jegyző 

 

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 5 fő jelen van. Az 

ülést 18.00 órakor megnyitotta. 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Kocsis Bálint és Kőszegi László képviselőre, 

valamint a jegyzőkönyvvezetőre Jakab Jusztinára. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

165/2018. (XI. 29.) számú határozata 

a képviselő-testület 2018. november 29-i közmeghallgatás jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. november 29-i közmeghallgatás 

jegyzőkönyv hitelesítőinek Kocsis Bálint és Kőszegi László képviselőket választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ezt követően a kiküldött meghívó alapján a napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot a 

polgármester, melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott az alábbiak szerint: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

166/2018. (XI. 29.) számú határozata 

a képviselő-testület 2018. november 29-i közmeghallgatás napirendjéről 

 

Vál Község Önkormányzat a 2018. november 29-i közmeghallgatás napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

Napirend: 

 

1./ Beszámoló a 2018-as év eredményeiről  
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2./ Vál Község Önkormányzat jövőbeni terveinek ismertetése 

3./ Lakossági hozzászólások kérdések, panaszok felvetése és megvitatása 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1. Napirend 

Tárgy: Beszámoló a 2018-as év eredményeiről 

 

Bechtold Tamás: Felolvassa a beszámolót, mely a jegyzőkönyv melléklete. 

 

Megkérdezi a képviselő-testületet, hogy van-e kiegészítés, hozzászólás a beszámolóval 

kapcsolatban. 

 

Ádám Zsuzsanna Gratulált Csókás Elekné könyvtárosnak, aki a Könyvtárellátási Szolgáltató 

Rendszer díját vehette át a váli Könyvtárban végzett munkája elismeréséül. 

 

A polgármester felteszi a képviselő-testületnek szavazásra a 2018. év eredményeiről szóló 

beszámolót. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a 2018-as év eredményeiről 

szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

167/2018. (XI. 29.) számú határozata 

a 2018-as év eredményeiről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018-as év eredményeiről szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

/A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

2./ Napirend 

 Tárgy: Vál Község Önkormányzat jövőbeni terveinek ismertetése 

 

Bechtold Tamás: Felolvassa a beszámolót, mely a jegyzőkönyv melléklete. 

 

Megkérdezi a képviselő-testületet, hogy van-e kiegészítés, hozzászólás a beszámolóval 

kapcsolatban. 

 

A polgármester felteszi a képviselő-testületnek szavazásra a 2019. év terveiről szóló 

beszámolót. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a 2019-es év Önkormányzat 

terveiről szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta: 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

168/2018. (XI. 29.) számú határozata 

a 2019. évi tervekről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019-es év terveiről szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

/A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

3./ Napirend 

 Tárgy: Lakossági hozzászólások, kérdések, panaszok felvetése és megvitatása 

 

Bechtold Tamás: Átadja a szót a résztvevő lakosságnak. 

 

Czeglédi Imréné: Több problémát is felvetett. A Séta tér lámpái meg vannak rongálva, sötétben 

a mozgássérült kocsijával nehéz a közlekedése. Véleménye szerint a fiatalok szándékosan 

rongálták az új lámpákat. Következő kérdése az Arany János utcai telkek közművesítésére és 

az odavezető út építésére vonatkozott. Ezek nélkül nem tudja eladni.  

Azt is megemlítette, hogy a váli honlapot sűrűbben kellene frissíteni, és amíg volt váli TV, 

addig jobban eljutottak az információk a lakossághoz, mint a negyedévente megjelenő újsággal. 

Őt is aggasztja a kastély állapota. Szerinte tájékoztatni kellene az embereket a Vadászház 

bérlési lehetőségéről. Aggódik amiatt, amiért 2 éve nem kaptak szemétszállítási számlát és fél, 

hogy egyszerre sok lesz. A decemberi nyugdíjas műsorról sem kapott még információt.  

 

Bechtold Tamás: A felvetett problémákra pontokba szedve válaszolt. A Séta téri lámpákkal 

kapcsolatban elmondta, hogy a 2 új felszerelt lámpatest próba volt, de magasabb oszlopokra 

való lámpák voltak, nagyobb fényerővel. Folyamatban van új lámpatestek rendelése, a 

villanyszerelő 2 héten belül ígérte 2 új lámpa beállítását.  

Sajnálkozását fejezte ki a rongálással kapcsolatban, hozzátette, hogy egyéb rongálások is 

előfordultak: Egészségház felújított felirata már sérült, fiatalok quadozása rongálja a 

kerekdombi ősgyepet, és több felelőtlen polgár hordja szemetét külterületre. Több községben 

is problémát jelent az illegális hulladék lerakás, de várható, hogy egy kezdeményezésnek 

köszönhetően, ami szabálysértés helyett bűncselekménynek minősítené, ez komolyabb 

visszatartó erő lehet. A térfigyelő kamerák elhelyezése is segítség például az Önkormányzat 

udvarába behelyezett szelektív hulladék gyűjtőkhöz lerakott illegális szemét elvitetésében. 

Az Arany János utcai ingatlanok közművesítésével kapcsolatban elmondta, a támfal és útépítés 

közel 100 milliós költségét az önkormányzat nem tudja biztosítani. Javasolja a megosztott 

ingatlanok visszaalakítását a telekadó csökkentése érdekében, vagy fogjanak össze az 

érintettek, mivel 10 éven belül nem lát esélyt a befektetésre.  

 

Balogh Lóránd: Az ingatlanok magántulajdonban vannak, így az Önkormányzat nem is építhet 

utat azokon keresztül.  

 

Bechtold Tamás: Kommunikációval kapcsolatos kérdésre azt válaszolta, hogy a váli TV tényleg 

jó volt, de mára idejét múlttá vált. Manapság a lakosság legnagyobb része a facebookon 

kommunikál, ehhez igazodva a hivatal is megosztja az aktuális információkat itt, illetve a jól 
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bevált szórólap eljut minden házhoz. Azért van 2 havonta újság, mert havi szinten nem gyűlik 

össze annyi hírértékű esemény, amiért érdemes lenne minden hónapban megjelentetni.  

 

Röviden összefoglalta a kastély hányattatásait a 2000-es évektől napjainkig, ezalatt sajnálatosan 

folyamatosan romlott az állapota. Bizakodásra ad okot, hogy 1 éve az állam megvásárolta a régi 

focipályával, a magtárral és a közte elterülő erdővel együtt. Konkrét tervek még nincsenek, 

sokféle elképzelés megvalósulhat, sportcélú, turisztikai és vidékfejlesztési vonalon.  

 

Szemétdíjra vonatkozóan türelemre intett, a munkára kiszervezett cégek magas költségekkel 

nagy területeket látnak el, de a szemét elszállításra kerül, és az irreálisan magas szemétdíjak 

miatti lakossági felháborodás nyilván senkinek nem érdeke.  

 

Nagy Anikó: kérdezte, hogy a sport komplexum milyen szolgáltatásokat nyújt majd? 

 

Bechtold Tamás: A tervek szerint a kézilabda-pálya méretű csarnokon kívül a Honvédelmi 

Minisztérium a fiatalok honvédelmi nevelését célzó infrastruktúrát alakít ki, amiben 

atlétikának, küzdősportoknak, és lövészetnek is helyet ad. 

 

Nagy Anikó: A falu lakosságát ez nem érinti. 

 

Bechtold Tamás : Fiatal lakosokat érint. De esténként megtarthatóak lesznek saját programjaink 

is. 

 

Szedlák Károlyné: Többször kifejezte tiltakozását a lőtér és a lövöldözés ellen. 

 

Bechtold Tamás: Nem feltétlenül rossz a fegyverismeret. Válban is majd 100 éves múltja volt 

a katonai nevelésnek, a fiatalok kulturált keretek közti fegyveres oktatása pótolhatja a 

sorkatonaság hiányát. 

 

Nagy Anikó: A Kisköz utcai nyárfák kivágása iránt érdeklődött. Szerinte a nyárfák veszélyesek, 

útban vannak az építési telkeknek, felnyomják a térkövet és helyette egy szép fasor ültetését 

javasolja vadgesztenyéből.  

 

Bechtold Tamás: Ismerjük a problémát, Kárpáti Hajnalkával - akinek ez szívügye - évről évre 

tervezzük a fásítást. A pályázatok önrészére szánt összegből eddig biztonsági okból nem 

költöttünk erre, de jövőre eljön az ideje az ültetésnek. Azt megígérem, hogy a kiszáradt nyárfát 

még idén kivágjuk, de az egészséges ép fák kivágását nem támogatom. 

 

Nagyné Nagy Piroska: Az Éden plus bolt előtti italozás ellen szólalt föl. Elmondta, hogy 6-8 fő 

napi rendszerességgel évek óta a bolt előtt közterületen italozik, szemetel, és több esetben utcán 

végezte el a dolgát. Ez az állapot reggel is, este is, ráadásul az óvodával szemben ismétlődik. 

Szeretné, ha több környékbeli településhez hasonlóan a váli önkormányzat is rendeletben tiltaná 

a közterületen való alkoholfogyasztást. Panaszát írásban is be fogja nyújtani. 

 

Bechtold Tamás: Volt téma a probléma a testületi ülésen, már jelezték és újra jelezni fogják a 

bolt felé a problémát. A köztisztasági szabálysértést tartalmazza a rendelet, ezért a körzeti 

megbízottat felkérik, hogy lépjen fel elkövetőkkel szemben először akár többszöri szóbeli 

figyelmeztetés vagy ha szükséges bírságolás útján is. Pozitívumként említi, hogy a lakosság 

több rendelettel kapcsolatban is jó hozzáállást tanúsít, például az égetési rendeletet nemcsak 

betartják, nagyon sokszor be is jelentik a tűzoltóság felé. Szintén pozitívumként említi, hogy az 
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utcai árusítást sikerült kulturáltabb mederbe terelni, a termelői piac 4 éve jól működik. Másik 

példa a kutyák szabályszerű tartásával kapcsolatban, ahol a jegyző úr személyes fellépésére volt 

szükség, amitől szintén nem zárkózik el a hivatal. Mindazonáltal az azonnali bírságolást nem 

látja célravezetőnek. 

 

Vabrik Zoltán: Az égetési rendelettel kapcsolatban jelezte, hogy a Válban engedélyezett napok 

számát kevésnek tartja, egyéb településeken havi 8 napot is engedélyeznek erre, amit az időjárás 

és a lakosok időbeosztása itt is indokolna. 

 

Bechtold Tamás : Az új rendelet megalkotása folyamatban van, megfontoljuk. 

 

Kárpáthegyi István: A határ útjainak állapotával kapcsolatban jelezte, esők után a gazdák 

traktorjait kivéve más nem tud közlekedni, szeretné, ha árkok kialakításával biztosítaná az 

Önkormányzat a vízelvezetést. Javasolta a töltési út mellett fasor ültetését, amibe az Etyek – 

Biatorbágy szakaszhoz hasonlóan akár családok, magánszemélyek bevonhatók, valamint a 

kultúrkertben egy erdei tornapálya kialakítását. Továbbá javasolta az erdei illegális 

hulladéklerakás visszaszorítására egy mezőőr alkalmazását, akár kooperálva a 

vadásztársasággal, aki vadőri tevékenységet is elláthatna. 

 

Bechtold Tamás: A határ utakkal kapcsolatban elmondta, hamarosan az Önkormányzat 

rendelkezni fog egy saját traktorral, amely tolólappal, hidrokaszával, ágzúzóval, 

homlokrakodóval stb. sok probléma megoldója lesz, amik közé a határ útjainak karbantartása 

is beletartozhat. Természetesen a belterület karbantartása legalább olyan fontos, de mindenhol  

rendezett viszonyokat szeretne látni. Említette, hogy tartottak már egy határbejárást Zsirai 

Győzővel, aki a vadászok érdekeit képviselte.  

A töltési út mellé ültetendő fasor ötlete nem új, már fel is mérte a terepet a fásításhoz, 

vízelvezetéshez. Utalt a korábban említett jövő évi fásítási programra. 

A mezőőrrel kapcsolatos felvetésre elmondta, hogy az Önkormányzat anyagi helyzete nem teszi 

ezt lehetővé, a BM. által juttatott támogatással együtt sem. Egy személy alkalmazása egyébként 

sem elegendő egy 4000 hektáros terület folyamatos ellenőrzésére, és a jelenlegi munkaerőpiaci 

helyzet miatt sem találnának rá embert. Emellett egy ilyen személy jogköre is kérdéses. 

 

Körtélyesi Károly: A Vált elborító „sártenger” problémáját vetette fel. Elmondta, hogy 

esőzések alkalmával a Petőfi utcán lezúduló víz által lemosott föld feltölti az árok rézsűjét, 

emiatt a víz az úton ömlik végig, a kavicsok eltömik az út alján lévő vízelvezető rácsát, ami 

emiatt csak részlegesen nyeli el a vizet, és a Petőfi utca – Magyar köz közti földútról sok 

agyagos homokos hordalék kerül az útra, amely aztán kiszáradva hetekig porzik. Példaként 

hozta fel Sukorót, ahol az aszfalt vályú alakja miatt egyben vízelvezető is. 

 

Bechtold Tamás : Elmondta, hogy a két éve felvetődött Vereb – Vál – Gyúró – Etyek összekötő 

útvonal megépítése – amely megoldaná Válon belül a Vadászháztól Marianna pusztáig az utak 

gondját – nincs elvetve, sajnos ez nem a váli Önkormányzat hatásköre. Sajnálatosan a meglévő 

utak állagmegóvása is nagy feladat, például csak a Malom utca rövid szakaszának felújítása 28 

M forintba került. Az elmúlt 8 év javításai szerencsére tartósak, ez viszont többe is kerül. A 

Séta téri út szélesítése is kb. 15 M forint önrészt emészt fel, emellett csak kisebb javításokra 

futja. Nagyon fontos lenne a lakók szerepvállalása, akár a házuk előtti járdaszakaszban, vagy a 

gazdáké a határ utak rendbetételében, mert sok kilométernyi útról van szó. Kiemelte az 

összefogás fontosságát. 
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Körtélyesi Károly: Sajnálkozását fejezte ki a kastély és a régi iskola állapota miatt, véleménye 

szerint a leromlást néhány éve talán pár cserép és csatorna cseréjével meg lehetett volna előzni. 

 

Bechtold Tamás: Elmondta, hogy 2012-ben már kért szakvéleményt Csurgó Bélától, aki 

elmondta, hogy a tető és a födém életveszélyes állapotban van, akkori áron kb. 100 M forintra 

becsülte a helyreállítást. Jelenleg több elképzelés is van az épület felhasználására, 

szolgáltatóházként, Fecskeházként lehetne hasznosítani, azonban a felújítás csak pályázati 

pénzből valósulhat meg.  

 

Körtélyesi Károly: Végül elmondja, szívesen olvassa a váli újságot, figyelemmel kíséri a 

polgármesteri beszámolókat, hogy hol járt, kivel tárgyalt, de ezek eredményeiről nem olvashat, 

hiányolja a visszacsatolást. 

 

Bechtold Tamás: Sajnos a tárgyalások, befektetések eredményei nem egyik hónapról, - hanem 

évről a másikra valósulnak meg, mi magunk is türelmetlenek vagyunk ez ügyben. Az újságba 

általában a két ülés közti beszámolókat teszi be Ádám Zsuzsanna, aki szerkeszti a lapot. 

 

Más kérdés, észrevétel nem érkezett, Bechtold Tamás köszönetét fejezte ki a megjelent 

lakosoknak az észrevételekért, javaslatokért. Jövőre is várja szeretettel a helyieket, még a 

választás előtt szeretne beszámolni az elért eredményekről, jövőbeni tervekről. 

Az közmeghallgatást 19.30 órakor bezárja. 

 

      -k.m.f.- 

 

 

 

  Bechtold Tamás    Dr. Balogh Lóránd 

  polgármester     jegyző 

 

 

 

  Kőszegi László    Kocsis Bálint 

  hitelesítő     hitelesítő 


