
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. április 14-i rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak: l./ Bechtold Tamás  polgármester 
  2./ Ádám Zsuzsanna  alpolgármester 
  3./ Artai Balázs  képviselő 
  4./ Csókás Zsolt  képviselő 
  5./ Kárpáti Hajnalka  képviselő 
  6./ Kocsis Bálint  képviselő 
  7./ Krúdy Péter  képviselő 
 
Meghívottként van jelen:  
  1./ Dr. Petrin László  helyettesítő jegyző 
  2./ Kőszegi László  külsős bizottsági tag 
 
NAPIREND ELŐTT 
 
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 6+l fő 
képviselői létszámból 7 fő jelen van. 
A napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot az alábbi kiegészítéssel: 
- 2011/2012. tanévben indítandó csoportok és általános iskolai osztályok számának, 

valamint az intézményekben a beiratkozás időpontjának meghatározása, az óvoda nyári 
zárva tartása 

- Vajda Nap-ról döntés 
A Képviselő-testület a napirendek tárgyalását a kiegészítéssel elfogadta egyhangúlag, 
határozathozatal nélkül. 
 
Ezt követően a jegyzőkönyv hitelesítőkre Kárpáti Hajnalka és Kocsis Bálint képviselőkre, 
valamint a jegyzőkönyvvezetőre, Simon Lászlónéra tesz javaslatot, melyet a képviselő-
testület 7 igen szavazattal elfogadott, határozathozatal nélkül. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
l./ A Váli Gyermekek Jövője Alapítvány hitel felvételéhez kezesség vállalás 
 
Bechtold Tamás polgármester: Mint ismeretes „A Váli Gyermekek Jövője” Alapítvány 
pályázaton nyert 28.813.226.-Ft-ot közpark és játszóterek építésére. A pályázat 
utófinanszírozású, tehát az alapítványnak ki kell fizetni a szállítókat, és azután kapja meg a 
pályázati pénzt. Ezért kénytelen az alapítvány áthidaló kölcsönt felvenni a számlák 
rendezésére, mivel nem rendelkezik ennyi összeggel. Az Önkormányzat segítségét kéri az 
alapítvány, hogy a hitel felvételhez vállaljon készfizető kezességet, illetve a két érintett 
ingatlanra jelzálogjogot jegyezhessen be a pénzintézet. 
 
Ádám Zsuzsanna alpolgármester: A határozati javaslatban négy hónap szerepel a hitel 
visszafizetés és jelzálogjog szerződés időtartamára, mely véleményem szerint kevés, 
javasolom, hogy hat hónapban határozzuk meg. 
 



A Képviselő-testület a határozati javaslatot a módosítással 7 igen szavazattal elfogadta, 
melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
     50/2011.(IV. 14.) számú 
             h a t á r o z a t a 

Váli Gyermekek Jövője Alapítvány kérelme alapján kezességvállalásról és jelzálog 
alapításáról 

 
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Váli Gyermekek 
Jövője Alapítvány „Közpark és játszóterek építése” elnevezésű nyertes pályázatának 
megvalósításához szükséges 28.813.226.-Ft összegű pénzintézeti kölcsönigényléshez 
készfizető kezességet vállal a kölcsön visszafizetésére, valamint biztosítékként felajánlja a 
pénzintézetnek, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő váli 918 hrsz-ú és 499/2 hrsz-ú 
ingatlanokra jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a pénzintézet javára. 
 
A készfizető kezesség és a jelzálogjog szerződéses időtartamát a vonatkozó jognyilatkozatok 
aláírásától számítottan hat hónapban határozza meg a Képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a kezességvállalással és jelzálogjog 
eljárással kapcsolatos ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott jognyilatkozatok aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
Zsebeházy Róbert: Az Alapítvány kuratórium elnöke megköszöni a képviselő-testület 
bizalmát, támogatását. Az elkészült közpark ad majd helyet a szabadtéri rendezvényeknek, a 
gyermekeknek kikapcsolódást biztosít. 
 
2./ Konyha üzemeltetési szerződés felmondása 
 
Bechtold Tamás polgármester: Jelenleg a konyha, maga az egész közösségi ház rossz 
koncepcióban működik. Pályázatot írunk ki, mely meghívásos pályázat lesz. A jelenleg 
érvényben lévő „Üzemeltetéssel vegyes bérleti szerződés” –ben  három hónapos felmondási 
idő  szerepel, emiatt fontos hogy mielőbb lépjünk, hogy szeptembertől az új üzemeltető lássa 
el a közétkeztetést. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot vita nélkül 7 igen szavazattal elfogadta, melyről az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
51/2011.(IV. 14.) számú 

h a t á r o z a t a 
üzemeltetéssel vegyes bérleti szerződés felmondásáról 

 
l. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Menzavál 
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (2481. Velence, Sukorói út 
20.) 2010. 07. 01-én megkötött köz-, és munkahelyi, valamint szociális étkeztetés 
biztosítására és rendezvényterem üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetéssel vegyes bérleti 



szerződést a szerződés 18. pontjára tekintettel 2011. szeptember hó l. napjára szóló 
határnappal a mai napon felmondja. 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés felmondásával kapcsolatos 
jognyilatkozatok aláírására, valamint a szerződés felmondásából adódó átadás-átvétel és 
pénzügyi elszámolás lebonyolítására. 
 
Felelős: Polgármester (határozat megküldéséért) 
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 
 
3./ ÖNHIKI pályázat benyújtása 
 
Bechtold Tamás polgármester: A pályázat benyújtásához szükséges a határozat elfogadása. 
 
A Képviselő-testület vita nélkül 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
52/2011.(IV. 14.) számú 

h a t á r o z a t a 
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi  

támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 
 

l./ Képviselő-testület a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi 
CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. számú melléklet) 
támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
támogatására. 
2./ Képviselő-testület az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január l-jén 1.000 fő, vagy a 
feletti 

II.  A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben 
ilyen jogcímen 25.601 ezer forint összegű bevételt tervez 

III.  Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított 
költségvetési rendeletét 39.339 ezer forint összegű működési célú hiánnyal 
fogadta el 

IV.  Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja 
meg az Ötv. 88.§. (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát 

V. Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a 
könyvvizsgáló elfogadta. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. április 30. 
 
4./ A 2011/2012-es tanévben indítandó óvodai csoportok és általános iskolai osztályok 
számának, valamint az intézményekben a beiratkozás időpontjának meghatározása, az 
óvodai nyári zárva tartás meghatározása 
 
Dr. Petrin László helyettesítő jegyző: A jogszabályok értelmében a képviselő-testület 
hatásköre a nevelési évben indítandó óvodai csoportok, általános iskolai osztályok 



meghatározása, valamint az oktatási intézményekben a beíratás időpontjának meghatározása 
és az óvoda  nyári zárva tartása. 
 
Krúdy Péter képviselő: Az iskolában a mai napon van a beíratás, ami már hetekkel ezelőtt 
meghirdetésre került. Az osztályok meghatározását pontosan csak a pótvizsgák után tudjuk. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta a 2011/2012-es tanévben 
indítandó óvodai csoportok számáról, az Általános Iskolában indítandó első osztályok 
számáról, valamint az  óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról és az óvoda nyári 
zárva tartásáról. 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
53/2011.(IV. 14.) számú 

h a t á r o z a t a 
a 2011/2012-es tanévben indítandó óvodai csoportok számáról, az Általános Iskolában 

indítandó első osztályok számáról, valamint az óvodai beiratkozás időpontjának 
meghatározásáról és az óvoda nyári zárva tartásáról 

 
l.) Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ügy határozott, hogy az Önkormányzat 
által fenntartott Óvodában 2011. április 18-19-20-án (hétfőtől szerdáig) munkanapokon 9-15 
óráig lehet beiratkozni. 
 
Felelős: Óvodavezető 
Határidő: értelem szerint 
 
2.) Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
Önkormányzat által fenntartott Óvodában a 2011/2012 nevelési évben az óvodai működő 
csoportok számát 4 csoportban határozza meg. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 01. 
 
3.) Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
Önkormányzat által fenntartott Óvodában az óvoda nyári zárva tartását 2011. augusztus l-től 
2011. augusztus 31-ig terjedő időszakban határozza meg. 
 
4.) Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
Önkormányzat által fenntartott Vajda János Általános Iskolában a 2011/2012. tanévben 
indítható általános iskolai első osztályok számát 1 osztályban határozza meg. 
 
Felelős: Polgármester és Igazgató 
Határidő: 2011. szeptember 01. 
 
5./ Vajda Nap-ról döntés 
 
Bechtold Tamás polgármester: Egyre több érdeklődő van a Vajda Nap-pal kapcsolatban. Az 
előzetes megbeszélés szerint május 27-28-ra tervezzük a két napos rendezvényt. Ha viszont 
nyerünk a benyújtott pályázaton, akkor júniusban megtartjuk a testvértelepülésekkel a 11 
napos rendezvényt is. 
Május 27-én kerül megrendezésre a szavalóverseny, a sakkverseny, különböző versenyek. 



Május 28-án a Vajda Nap -Családi nap a Szülői Munkaközösséggel együtt szervezve. 
A Vajda Napi rendezvényre a költségvetésben 500 eFt van tervezve, az iskolánál 300 eFt. 
 
Ádám Zsuzsanna alpolgármester: Le kell ülni a szervezőkkel, és ki kell találni, össze kell 
állítani egy programot. 
 
A  Képviselő-testület 7 igen szavazattal döntött a Vajda Nap megrendezéséről, melynek 
időpontja 2011. május 27-28, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
54/2011.(IV. 14.) számú 

h a t á r o z a t a 
a Vajda Nap időpontjáról 

 
   Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
   úgy döntött, hogy az idei évben a Vajda Napi 
   rendezvényt Május 27-28-án tartja. 
 
   Felelős: Polgármester 
   Határidő: értelem szerint 
 
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a Polgármester megköszöni a részvételt 
és az ülést bezárja. 
 
 
      -k.m.f.- 
 
 
  Bechtold Tamás     Dr. Petrin László 
  polgármester      helyettesítő jegyző 
 
 
  Kárpáti Hajnalka     Kocsis Bálint 
  hitelesítő      hitelesítő 
 
 
 


