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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 14-i ALAKULÓ 
üléséről 
 
Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás  polgármester 
  2./ Ádám Zsuzsanna  képviselő 
  3./ Artai Balázs  képviselő 
  4./ Csókás Zsolt  képviselő 
  5./ Kárpáti Hajnalka  képviselő 
  6./ Kocsis Bálint  képviselő 
  7./ Krúdy Péter  képviselő 
 
Meghívottként van jelen: 
  1./ Váradi Endréné  jegyző helyett eljáró köztisztviselő 
  2./ Mihálovics Róbert  HVB elnök 
  3./ Kochné Köntös Etelka 
  4./ Váradi Endre  ÖTE elnök 
  5./ Nagy István  VÖT elnök 
  6./ Bereczki László  Polgárőrség 
  7./ Antal Zoltán  Szülőföldem Alapítvány 
  8./ Kőszegi László 
  9./ Zsebeházyné Bozóki Erika 
  10./ Kenyeressy Károly református lelkész 
  11./ Diósiné Besenyei Boglárka Vadvirág Dalkör 
  12./ Samuné Pásztor Mária Váli Faluszépítő és – védő Egyesület 
  13./ Tárnok Lajosné  Vöröskereszt 
  14./ Rozbach Józsefné Katolikus Karitász 
  15./ Ujszászi Józsefné ÁMK igazgató 
   
 
NAPIREND ELŐTT 
 
Ünnepélyes megnyitó. 
 
Váradi Endréné jegyző helyett eljáró köztisztviselő köszönti a polgármestert, képviselőket, 
vendégeket és felkéri Artai Balázs korelnököt, hogy az eskütételig vezesse az ülést. 
 
Artrai Balázs korelnök felkéri Mihálovics Róbertet a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a választás eredményét. 
 
Mihálovics Róbert HVB elnök ismerteti a választás eredményét, köszönti a megválasztott 
polgármestert és képviselőket. 
 
Ezt követően a képviselő-testület, majd a polgármester eskütétele következik. 
A HVB elnöke átadja megbízóleveleket. 
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Artai Balázs korelnök átadja az ülés vezetését Bechtold Tamás polgármesternek. 
 
Bechtold Tamás polgármester köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 6+1 fő képviselői létszámból 7 fő jelen van. 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Simon Lászlónéra, melyet a képviselő-testület 7 igen 
szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadott. 
Majd a jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot Krúdy Péter és Artai Balázs képviselőkre, 
melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, határozathozatal nélkül. 
Ezt követően a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot, melyet a 
képviselő-testület egyhangúlag elfogadott, határozathozatal nélkül. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
3./ Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 

Előterjesztő: Artai Balázs korelnök 

Bechtold Tamás bejelenti érintettségét. Felteszi szavazásra, hogy a képviselő-testület a 
döntéshozatalból kizárja, vagy nem. 
A képviselő-testület 6 igen és 1 tartózkodással nem zárta ki Bechtold Tamás polgármestert a 
szavazásból, melyről az alábbi határozatot hozta: 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

120/2010.(10.14.)Kth. számú 
                                                          h a t á r o z a t a 

polgármester tiszteletdíjának megállapításánál a 
szavazásból történő kizárásról 

 
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  a polgármester tiszteletdíjának megállapítása  

                               döntéshozatalából nem zárja ki Bechtold Tamás 

                                polgármestert. 

                                    Felelős: - 
                                   Határidő: - 

 
Artai Balázs korelnök ismerteti a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló 
törvény ide vonatkozó rendelkezéseit, mely alapján elmondja, hogy az 1000-2999 lakosú 
településen a polgármester tiszteletdíja az illetményalap 4,5-6,5 szorzója lehet, így 173.925.-
Ft-251-225.-Ft között állapítható meg a juttatás. 
Javasolja a tiszteletdíj megállapítását a minimum 173.925.-Ft/hó összegben megállapítani. 
A polgármester költségtérítését számla ellenében történő kifizetéssel javasolja elfogadásra. 
 
A képviselő-testület a polgármester tiszteletdíjára és költségtérítésére vonatozó javaslatot 6 
igen és 1 tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

121/2010.(10.14.)Kth. számú 
                                                             h a t á r o z a t a 

a polgármester illetményének és költségtérítésének 
meghatározásáról 
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                               Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

                                Bechtold Tamás polgármester részére 2010. október 4.  

napjától kezdődően 173.925.-Ft havi tiszteletdíjat állapít meg. 

                              A polgármester költségtérítését számla ellenében 

                              fizeti ki. 

                             Felelős: jegyző 
                             Határidő: 2010. október 18. 

 
4./ Alpolgármester megválasztása, eskütétel, tiszteletdíjának megállapítása 

Előterjesztő: Bechtold Tamás polgármester 

Bechtold Tamás polgármester elmondja, hogy a kettőezer ill. annál több lakosú településen a 
képviselő-testület társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. 
Erre a posztra Ádám Zsuzsannát javasolom. 
 
Ádám Zsuzsanna bejelenti érintettségét. 
 
Bechtold Tamás polgármester felteszi szavazásra Ádám Zsuzsanna kizárását a szavazásból, 
melyről a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

122/2010.(10.14.)Kth. számú 
h a t á r o z a t a 

                       Ádám Zsuzsanna szavazásból történő kizárásról 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

az alpolgármester választás döntéshozatalából  

nem zárja ki Ádám Zsuzsannát. 

Felelős: - 
Határidő: - 

 
Bechtold Tamás polgármester elmondja, hogy az alpolgármester választás titkos szavazással 
történik, melyhez Szavazatszámláló Bizottságot kell választani. 
A Szavazatszámláló Bizottsági tagnak javasolja Kárpáti Hajnalka, Csókás Zsolt és Kocsis 
Bálint képviselőket. 
 
Mivel más javaslat nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a Szavazatszámláló 
Bizottság tagjainak megválasztását Kárpáti Hajnalka, Csókás Zsolt és Kocsis Bálint 
személyében, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

123/2010.(10.14.)Kth. számú 
h a t á r o z a t a 

     Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
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Szavazatszámláló Bizottság tagjainak az alábbi  

képviselőket választja: 

- Kárpáti Hajnalka 
- Csókás Zsolt 
- Kocsis Bálint. 
 
Felelős: - 
Határidő: - 

 
A szavazás idejére a polgármester szünetet rendel el. 
 
Az alpolgármester választás titkos szavazás eredményéről Kárpáti Hajnalka a 
Szavazatszámláló Bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet. 
A szavazás eredménye 7 érvényes szavazatból 7 igen szavazat. 
 
A polgármester megállapítja, hogy Ádám Zsuzsannát 7 igen szavazattal  a képviselő-testület 
alpolgármesterré választott, melyről az alábbi határozatot hozta: 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

124/2010.(10.14.)Kth. számú 
         h a t á r o z a t a 

          az alpolgármester választásról 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ádám Zsuzsannát bízza meg az alpolgármesteri 

teendők ellátásával. 

Felelős: - 
Határidő: - 

 
Ádám Zsuzsanna alpolgármester, leteszi az esküt alpolgármesteri tisztségében. 
 
Bechtold Tamás polgármester az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására tesz 
javaslatot az alábbiak szerint. 
A kettőezer ill. annál több lakosú településen a képviselő-testület a társadalmi megbízatású 
alpolgármesternek tiszteletdíjat állapít meg úgy, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíját. 
A jogszabályok értelmében javasolja a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának 
összegét 150.000.-Ft-ban meghatározni. 
 
Ádám Zsuzsanna bejelenti érintettségét. 
 
Bechtold Tamás polgármester felteszi szavazásra Ádám Zsuzsanna kizárását a szavazásból, 
melyről a képviselő-testület 6 igen és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

125/2010.(10.14.)Kth. számú 
          h a t á r o z a t a 
szavazásról történő kizárásról 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

                              döntéshozatalából nem zárja ki Ádám Zsuzsannát. 
 

Felelős: - 
Határidő: - 

 
Ezt követően Bechtold Tamás polgármester felteszi szavazásra Ádám Zsuzsanna 
alpolgármester tiszteletdíjára vonatozó javaslatot, melyet a képviselő-testület 6 igen és 1 
tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

126/2010.(10.14.)Kth. számú 
                   h a t á r o z a t a 
az alpolgármester tiszteletdíjának meghatározásáról 
 
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 Ádám Zsuzsanna alpolgármester részére 2010.  

október 4. napjától kezdődően 150.000.-Ft/hó  

tiszteletdíjat állapít meg. 

 

Felelős: jegyző 
Határidő: 2010. október 18. 

 
5./ SZMSZ módosítása 

Előterjesztő: Bechtold Tamás polgármester 

Bechtold Tamás polgármester: Az SZMSZ módosítása szükséges, mivel a képviselő-testület 
létszáma változott, ill. a bizottságok összetétele és elnevezése. 
A képviselő-testület a következő állandó bizottságok létrehozását tartja szükségesnek és 
fontosnak: 

- Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság, létszáma 7 fő 
- Alapellátási és Kulturális Bizottság, létszáma 3 fő 

 
A képviselő-testület az SZMSZ módosítással az előterjesztés szerint 7 igen szavazattal 
egyetért, melyről az alábbi rendeletet alkotja: 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2010.(X.14.)Ktr. számú 
         r e n d e l e t e 

    a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
                        szóló 5/2010.(VII.01.)Ktr. számú rendelet módosításáról 
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
6./ Bizottságok megválasztása, eskütétel 
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Bechtold Tamás polgármester:  Az Ötv. és az SZMSZ szerint a képviselő-testület 
bizottságokat hozhat létre, egy bizottság létrehozása kötelező, a Pénzügyi Bizottság. Ezt 
javasolja kibővíteni a településfejlesztéssel és az ügyrendi ügyekkel. 
Javasolja a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottságba megválasztani: 

- elnök:         Kárpáti Hajnalka 
- tag:       Csókás Zsolt 
- tag:  Artai Balázs 
- tag:  Kocsis Bálint 
- külsős tag:  Kochné Kontos Etelka 
- külsős tag:  Dudás Béla 
- külsős tag:  Zsebeházyné Bozóki Erika 

 
Mivel más javaslat nem volt, a polgármester felteszi szavazásra a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztására tett javaslatot, melyet a 
képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

127/2010.(10.14.)Kth. számú 
h a t á r o z a t a 

a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi 
Bizottság megválasztásáról 
 
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi 

 Bizottság tagjainak megválasztotta: 

   elnök:                   Kárpáti Hajnalka 
   tag:                       Csókás Zsolt 
   tag:     .                 Artai Balázs 
   tag:                       Kocsis Bálint képviselőket, valamint 
   Kochné Köntös Etelka 
   Dudás Béla 
    Zsebeházyné Bozóki Erika külsős tagokat. 
 
   Felelős: - 
   Határidő: - 
 
Bechtold Tamás polgármester: Javaslatot tesz az Alapellátási és Kulturális Bizottság tagjaira, 
Krúdy Péter elnök, Kárpáti Hajnalka tag és Kőszegi László külsős tagra. 
 
Krúdy Péter képviselő: Az Alapellátási és Kulturális Bizottság létrehozásával a szociális és 
oktatási összevonása történik. Külsős tagként más jelöltet javasolna, Kárpáti József 
személyében. 
 
Csókás Zsolt képviselő: Mivel nem lett egyezetve a bizottság összetétele, javasolja, halassza 
el a képviselő-testület az Alapellátási és Kulturális Bizottság tagjainak megválasztását. 
 
Bechtold Tamás polgármester felteszi szavazásra Csókás Zsolt képviselő módosító 
indítványát. 
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A képviselő-testülete 4 igen és 3 nem szavazattal úgy döntött, hogy nem halassza el  az 
Alapellátási és Kulturális Bizottság tagjainak megválasztását, melyről az alábbi határozatot 
hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    128/2010.(10.14.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   bizottsági tagok megválasztásának döntéséről 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   úgy döntött, hogy nem halassza el az Alapellátási 
   és Kulturális Bizottság tagjainak megválasztását. 
  
   Felelős: - 
   Határidő: - 
 
Bechtold Tamás polgármester felteszi szavazásra az Alapellátási és Kulturális Bizottság 
tagjainak megválasztását, Krúdy Péter és Kárpáti Hajnalka képviselőket és Kőszegi László 
külsős tagot. A képviselő-testület 4 igen és 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    129/2010.(10.14.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   az Alapellátási és Kulturális Bizottság tagjainak 
   megválasztásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   az Alapellátási és Kulturális Bizottság tagjainak 
   Krúdy Péter 
   Kárpáti Hajnalka képviselőket és 
   Kőszegi László külsős tagot választja meg. 
 
   Felelős: - 
   Határidő: - 
 
A megválasztott külsős bizottsági tagok eskütétele. 
 
6./ Képviselői tiszteletdíjak megállapítása 
 
Bechtold Tamás polgármester: A képviselő-testület tagjai nem szeretnének lemondani 
képviselői tiszteletdíjukról. Minden képviselő döntse el, hogy hova, kinek szeretné felajánlani 
tiszteletdíját. Az előző testület lemondott a tiszteletdíjról, de nem is láttuk hasznát. 
A képviselők a bizottsági munkáért külön nem kívánnak térítést felvenni. 
A képviselők tiszteletdíjának legalacsonyabb mértéke 50.245.-Ft/hó, melyet javasol 
elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának 
mértékéről szóló rendelet-tervezetet, melyről az alábbi rendeletet alkotta: 
 
   Vál Község  Önkormányzat Képviselő-testület 
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    7/2010.(10.14.)Kth. számú 
     RENDELETE 
   az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről 
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke 
felhívja a képviselők figyelmét a vagyonnyilatkozat-ételi kötelezettségükre, melyet október 
végéig tegyenek meg. 
 
7./ Személyi bér felülvizsgálata 
 
Bechtold Tamás polgármester: A személyi bér felülvizsgálatát törvényi akadályok miatt nem 
tudja most tárgyalni a képviselő-testület, de fontosnak tartja elmondani, hogy foglalkozik vele 
a képviselő-testület, vizsgálja a lehetőségeket és hamarosan meghozza döntését. 
 
Köszönetet mond Váradi Endrénének, hogy elvállalta a jegyző helyettesítését dr. Kiss Tamás 
jegyző betegsége idejére. 
Megköszöni minden váli állampolgárnak, hogy részt vettek a szavazáson. A számok azt 
mutatják, nagy reménységgel tekintenek a testület munkája felé. Érzik a felelősséget. 
Reméljük négy év múlva tudnak majd ránk szavazni, ugyanis a bizonyítvány kiállítása négy 
év múlva történik. Sok munka van előttünk és mögöttünk is. Nem könnyű. Mennyire nem 
könnyű az is jelzi, hogy 0 forint volt a számlán első nap. A szociális szegélyek nem lettek 
kifizetve és mi sem tudjuk kifizetni, mert nincs rá pénz. Jöttek további problémák. Fény derült 
olyan dolgokra, hogy haggyán hogy nincs pénz, de több mint 10 millió forint előre elköltésre 
került. A forrás megkeresése ránk vár. Itt van a két nagy beruházás. Az útfelújítás már 
mondhatjuk, hogy kész, de az egészségházra ez nem mondható el. 
A Szt. István tér és Kossuth utca útfelújításra 10 mFt-ot előre kell kifizetni. A fedezetet a 
helyi adó bevételből próbáljuk rendezni, ezért kér minden váli állampolgárt, hogy fizesse be a 
helyi adót.  
A képviselő-testületben akaratot, elhivatottságot látok, hogy másként kívánja irányítani Vál 
községet.  
Bármilyen javaslattal, problémával keressenek bátran. 
 
Az SZMSZ értelmében a következő képviselő-testületi ülés időpontjának meghatározása. 
 
A polgármester a következő képviselő-testületi ülés időpontját 2010. október 28. napjára tűzte 
ki. 
 
Csókás Zsolt képviselő: Megköszöni a lakosság támogatását, szeretné folytatni az előző 
ciklusban elkezdett munkát. Úgy látja, látszik az akarat az új képviselő-testületben, együtt 
tudnak dolgozni. 
Felkéri a pénzügyi kollegát, hogy hozza fel a pénztárkönyvet, melyet az előző ciklusban nem 
kaphatott meg a képviselő-testület. 
 
Krúdy Péter képviselő: Elmondja, hogy nagy a bizalom és elvárás a falu részéről. Megköszöni 
a választópolgárok támogatását. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: A pénztárkönyvet most kezünkbe vehettük, amihez jogunk lett 
volna eddig is. 
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Kárpáti József váli lakos: Megkérdezi, hogy az előző testület titkos ügyeiben jutott-e előre a 
jelenlegi testület. Szerettük volna hallani, hogy mire jutottak az első feltárások kapcsán. 
Milyen a helyzetünk? 
 
Bechtold Tamás polgármester: Szerződéseket olvasunk. Akkor derült ki az is, hogy 10 millió 
Forintot saját forrásból kell kifizetni a Sz. István tér és Kossuth utca útfelújításra. A pályázat 
utófinanszírozott, majd hat hónap múlva visszakapjuk az összeget. Már találtunk 3,5 millió 
forintot, a 36 mFt-ot önrész hitelből lehívható 3,5 millió Ft. Az egészségház építésnél a napi 2 
millió kötbér nem igaz, az engedélyezési tervet háromszor változtatni kellett, mely több 
tekintetben nem történt meg, nem emelkedett jogerőre. Nem tudunk kötbért benyújtani a 
kivitelezővel szemben.  A beruházásra 20 millió Ft-ot elő kell teremteni december 31-ig. Igen 
súlyos számok vannak.  
 
Szabó Éva váli lakos: Mennyi kifizetetlen számla van – kérdezi. 
 
Bechtold Tamás polgármester: A következő ülésen adunk részletes tájékoztatást a 
polgármesteri munkakör átadás-átvétele kapcsán. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az 
ülést bezárja. 
 
 
      -k.m.f.- 
 
 
  Bechtold Tamás     Váradi Endréné 
  poglármester           jegyző helyett eljáró 
         köztisztviselő 
 
 
  Krúdy Péter      Artai Balázs 
  hitelesítő      hitelesítő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


