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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. április 29-i üléséről 
 
Jelen vannak:l./ Bechtold Tamás  polgármester 
  2./ Artai Balázs  képviselő 
  3./ Csókás Zsolt  képviselő 
  4./ Kárpáti Hajnalka  képviselő 
  5./ Kocsis Bálint  képviselő 
 
NAPIREND ELŐTT 
 
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 6+1 
képviselői létszámból 5 fő jelen van. 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Artai Balázs és Kárpáti Hajnalka képviselőkre, 
valamint a jegyzőkönyvvezetőre Simon Lászlónéra, melyet a képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott, határozathozatal nélkül. 
 
Ezt követően a napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot a következő kiegészítéssel: 
- orvosi ügyelettel kapcsolatos döntés 
- Ujszászi Józsefné nyugdíjazása 
- ÁMK megszüntető alapító okirat, Napköziotthonos Óvoda alapító okirat, Vajda János 

Általános Iskola alapító okirat elfogadása 
- Váli Önkéntes Tűzoltóság köztestületbe delegálás 
 
Csókás Zsolt képviselő: Ujszászi Józsefné nyugdíjazása személyi ügy, zárt ülésen tárgyalja a 
képviselő-testület. 
Kéri, hogy foglalkozzon a képviselő-testület a közterület foglalási díjjal, esetleg a rendelet 
módosítással. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag elfogadta, határozathozatal 
nélkül. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
1./ Az Önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetési beszámoló elfogadása 
 
Bechtold Tamás polgármester: A 2010. évi zárszámadás bevételi és kiadási oldalon az 
eltérés a pályázati pénzekből adódóik. Ezen számok a 2010. december 31-i állapotot tükrözik.  
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. Javasolja a 
bizottság a zárszámadást a honlapra feltenni. 
 
Csókás Zsolt képviselő: A Jegyző úr hívta fel a figyelmet, hogy az ÁMK-nál egyes soroknál 
az előirányzat és teljesítés között 200 %-os különbség van. Év közben nem módosították az 
előirányzatot. 
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Bechtold Tamás polgármester: Igen lehet, hogy egyes soroknál túllépte az ÁMK az 
előirányzatot, de az összesen soron nem lépte túl a költségvetést. A költségeket 
átcsoportosították.  
 
Több hozzászólás, vélemény nem hangzott el az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásával 
kapcsolatban, így felteszi szavazásra a polgármester, melyet a képviselő-testület 5 igen 
szavazattal elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
3/2011.(IV. 29.) számú önkormányzati 

r e n d e l e t e 
az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról és a 

pénzmaradvány elszámolásáról 
 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
A Polgármester szünetet rendel el és a rendelet kifüggesztésre kerül a Polgármesteri 
Hivatal hirdet őtábláján. 
 
2./ Fejérvíz Zrt. vízlágyító beüzemelése 
 
Bechtold Tamás polgármester: A Fejérvíz Zrt. központilag szeretné beépíteni az 
ivóvízhálózatba a polifoszfátos ivóvízkezelő-egységet. Ez a berendezés ill. kivitelezés 1.5 
mFt-ba kerül, mely költséget a Fejérvíz Zrt. átvállalta. A vízdíj összegében lenne változás, 
14.-Ft/m3 emelést jelent a vízlágyító beszerelése. Május l-től szeretné beindítani a 
próbaüzemet és a számlázást is május l-től indítaná, mivel ebben az időszakban van a vízórák 
leolvasása. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: A technológia miatt parázs vita alakult ki a bizottsági ülésen. A 
bizottság ismertető anyag hiánya miatt bocsátja vitára ez a fajta tevékenységet a képviselő-
testület elé.  
 
Artai Balázs képviselő: Mennyi próbaidőt szántak erre? 
 
Bechtold Tamás polgármester: A próbaidőről nem volt szó. 
 
Artai Balázs képviselő: Ha úgy működik, mint ahogyan elmondták, ez kutatási anyag. Ne 
vállaljuk be. 
 
Bechtold Tamás polgármester: A vízvezeték szerelők arról informáltak, hogy amelyik 
településen beépítésre került a vízlágyító ott jól működik. Nagyon alacsony az anyag 
koncentrációja.  
 
Csókás Zsolt képviselő: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a Fejérvíz  Zrt. mielőtt 
beüzemeli a vízlágyítót, tájékoztatja a lakosságot. 
 
Bechtold Tamás polgármester: Változik-e valami, ha tájékoztatjuk a lakosságot? 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Szeretném, ha a falu elolvashatná, mit fog fogyasztani. 
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Csókás Zsolt képviselő: Van tisztiorvosi vélemény az adalékról. 
 
Bechtold Tamás polgármester: Megismertethetjük a faluval a polifoszfátos ivóvízkezelő-
egységet, de hogyan kapjuk vissza a véleményeket? 
 
Csókás Zsolt képviselő: Ragaszkodjuk ahhoz, hogy tájékoztassa a Fejérvíz Zrt. a falut. Nem 
kértük, nem rendeltük meg a berendezést, de beszerelték. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Nem emlékszem arra, hogy megrendeltük volna a berendezést. 
Megtörtént egy beruházás. Olyan mintha kényszer pályára lennénk téve. Mindenképen tudatni 
kell a település lakosságával, hogy milyen pozitív és negatív hatásai vannak a polifoszfátnak. 
 
Kocsis Bálint képviselő: Falufórumot kell összehívni a Fejérvíz Zrt. képviselőinek 
részvételével. 
 
Bechtold Tamás polgármester: A tisztiorvost is meg lehet hívni a fórumra. 
 
Csókás Zsolt képviselő: Nem a falufórum a megfelelő fórum. Szórólapot kell kiküldeni és 
küldje vissza a lakó. Ha kevés válasz jön vissza, rajtunk, a képviselő-testületen a döntés. A 
környező településeken 20-30 éve használják a vízlágyító berendezést. 
 
Bechtold Tamás polgármester: Mivel a képviselő-testület nincs döntési helyzetben, így a 
témát leveszi napirendről. 
 
3./ Baracska-Kajászó-Vál viziközmű beruházást lebonyolító és üzemeltető intézményi 
társulás 2010. évi költségvetése módosításának megvitatása és elfogadása 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az 
előterjesztést megvitatta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
A képviselő-testület vita nélkül elfogadta az előterjesztést, melyről az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
55/2011.(IV.29.) számú 

h a t á r o z a t a 
a Baracska-Kajászó-Vál viziközmű beruházást  
lebonyolító és üzemeltető intézményi társulás 

2010. évi költségvetése módosításáról 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a Baracska-Kajászó-Vál viziközmű beruházást 
   lebonyolító és üzemeltető intézményi társulás 
   2010. évi költségvetésének módosított bevételi 
   főösszegét 46.825 eFt-ban, módosított kiadási 
   főösszegét 46.825 eFt-ban állapítja meg. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnali 
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4./ Baracska-Kajászó-Vál viziközmű beruházást lebonyolító és üzemeltető intézményi 
társulás 2010. évi zárszámadása megvitatása és elfogadása 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az 
előterjesztést megvitatta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
A képviselő-testület vita nélkül elfogadta az előterjesztést, melyről az alábbi határozatot 
hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
     56/2011.(IV.29.) számú 
            h a t á r o z a t a 
   a Baracska-Kajászó-Vál viziközmű beruházást 
   lebonyolító és üzemeltető intézményi társulás 
   2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 

(1) Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Baracska-Kajászó-Vál viziközmű beruházást 
lebonyolító és üzemeltető intézményi társulás 2010. 
évi költségvetésének zárszámadási bevételi főösszegét  
47.376 eFt-ban, zárszámadási kiadási főösszegét 
47.376 eFt-ban állapítja meg. 
(2) Kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát 
40.338 eFt-ban állapítja meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnali 

 
Csókás Zsolt képviselő: Megjegyzi, mielőtt a zárás beküldésre került a Magyar 
Államkincstárhoz, előtte küldje meg a társulás az anyagot a képviselő-testületnek. 
 
Bechtold Tamás polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy részt vett Ádám Zsuzsanna 
alpolgármester asszonnyal a társulási ülésen, ahol  a három település útfelújítása ügyében vita 
alakult ki. 
 
5./ Orvosi ügyelettel kapcsolatos döntés 
 
Bechtold Tamás polgármester: Az ÁNTSZ ellenőrzést tartott a Váli-Völgyben működő 
orvosi ügyelettel kapcsolatban, habár az ügyelet jelenlegi rendszere jól működik, nem felel 
meg a törvényi előírásoknak. A tisztiorvos összehívta ez ügyben az érintetteket, hogy 
megbeszéljék milyen módon lehetne törvényessé tenni az ügyelet működését. A tisztiorvos 
ragaszkodik ahhoz, hogy törvényesen működjön. Szóba került a Bicske Központi Orvosi 
Ügyelethez történő csatlakozás. Az is tény, hogy már elfogadott költségvetésünk van, és a 
változás igen sok pénzbe kerül. Megpróbáljuk kitolni a jelenlegi működést ez év végéig. Az 
ÁNTSZ húsz napos határidőt adott a döntésig. Ezért döntöttünk – az érintett településekkel 
együtt – úgy, hogy tárgyalásokat kezdeményezünk a bicskei ügyelethez történő csatlakozással 
kapcsolatban.  
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Kárpáti Hajnalka képviselő: Kényszer helyzetbe hozzák a képviselő-testületet. Ha 
Bicskéhez csatlakozunk sem a beteg, sem az orvos érdekét nem szolgálja. Sem hely, sem 
emberismeret nincs. Az idő faktor kitolódik. Bicskén sincs a törvény általi minimum rendszer 
biztosítva. A kistelepülési ügyeleti rendszer kialakítása a Parlament elé kell, hogy kerüljön. 
Az ügyelet a betegekről szól. 
 
Bechtold Tamás polgármester: Az öt település képviseletében dr. Petrin László jegyző urat 
és engem bíztak meg a tárgyalások lebonyolításával az érintett települések. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: A Parlament Egészségügyi Bizottságát is meg lehet keresni ez 
ügyben. Ha a jogszabályok nem életszerűek, meg lehet változtatni. 
 
Artai Balázs képviselő: Kétféle felhatalmazásról van szó, egyik a csatlakozási szándék, 
valamint tárgyalás lefolytatása az együttműködésre vonatkozóan. Itt van egy ragyogó 
egészségházunk. Az előkészítő tárgyaláson azt kell képviselni, hogy hasznosan tudjuk 
kihasználni az új épületünket. 
 
Kocsis Bálint képviselő: Arra kellene törekedni, hogy a váli egészségház legyen a 
körzetközpont. 
 
Bechtold Tamás polgármester: A földrajzi elhelyezkedés miatt nem Vál a legkézenfekvőbb.  
 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra az orvosi 
ügyeletre vonatkozó határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
     57/2011.(IV.29.) számú 
            h a t á r o z a t a 
   a Bicskei Központi Orvosi Ügyelet ellátó rendszerhez 
                történő csatlakozási szándékról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   úgy döntött, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal 
   Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Móri, 
   Bicskei Kistérségi Népegészségügyi Intézetének  
   569/2011. iktatószámú végzésében az Önkormányzat 
   által is működtetett Vál-Völgyi változó telephelyű 
   összevont háziorvosi ügyeleti ellátás feltárt 
   hiányosságainak megszüntetését, a résztvevő 
   Önkormányzatokkal egyeztetve, Bicske Városi 
   Önkormányzat által fenntartott Bicske Központi 
   Orvosi Ügyelet ellátó rendszerhez történő csatlakozással 
   kívánja megoldani. 
   A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 
   a csatlakozási szándék Bicske Város Önkormányzatával 
   történő közlésére, valamint az orvosi ügyeleti ellátó 
   rendszerhez történő csatlakozás érdekében kötendő 
   együttműködési megállapodás előkészítő tárgyalásainak 
   lefolytatására. 
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   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
6./ ÁMK átalakító okirata különválással történő megszüntetéséről, Napköziotthonos 
Óvoda költségvetési szerv alapításáról és Vajda János Általános Iskola költségvetési 
szerv alapításáról szóló alapító okiratok elfogadása 
 
Bechtold Tamás polgármester: Az érdekegyezetés megtörtént az ÁMK megszüntetésével 
kapcsolatban.  
 
Csókás Zsolt képviselő: Szó volt arról, hogy az óvoda új nevet kap. Lehetséges-e az alapító 
okirat módosítása, ha eldöntésre került az óvoda elnevezése, akkor az új név szerepeljen az 
alapító okiratban. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Az óvodánál 90 fő lett meghatározva az alapító okiratban, két 
épületben. Véleményem szerint kevés, így nem biztos, hogy minden gyermek felvételt nyer az 
óvodába. 
 
Bechtold Tamás polgármester: A négyzetméterhez kell megállapítani a létszámot. 
 
Mivel több kérdés nem merült fel a polgármester egyenként teszi fel az alapító okiratok 
elfogadását. 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta az ÁMK átalakító okirata különválással 
történő megszüntetéséről szóló előterjesztést, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    58/2011.(IV.29.) számú 
            h a t á r o z a t a 
   az Általános Művelődési Központ Vál költség- 
             vetési szerv különválással történő 
     megszüntetéséről 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   úgy határozott, hogy az Általános Művelődési 
   Központ Vál költségvetési szervet 2011. június 
   30-i hatállyal megszünteti és a Megszüntető 
   Okiratot jóváhagyja (az elfogadott okirat a  
   határozat melléklete). 
 
   A képviselő-testület az ÁMK Vál igazgatójának, 
   Ujszászi Józsefnének a magasabb vezetői megbízását 
   2011. június 30. napjától visszavonja a költségvetési 
   szerv jogutóddal történő megszűnése miatt. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: 2011. június hó 30. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a Napköziotthonos Óvoda költségvetési 
szerv alapításáról szóló előterjesztést, melyről az alábbi határozatot hozta: 
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   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    59/2011.(IV.29.) számú 
                   h a t á r o z a t a 
   Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 
     alapításáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   úgy határozott, hogy az Általános Művelődési 
   Központ Vál jogelőd költségvetési szerv 2011.  
   június 30-i hatállyal történő megszüntetésével 
   egyidejűleg annak egyik jogutód szerveként 
   megalapítja a Napköziotthonos Óvoda költség- 
   vetési szervet és az Alapító Okiratot jóváhagyja 
   (az elfogadott okirat a határozat melléklete). 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: 2011. július l. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a Vajda János Általános Iskola költségvetési 
szerv alapításáról szóló előterjesztést, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    60/2011.(IV.29.) számú 
          h a t á r o z a t a 
   Vajda János Általános Iskola költségvetési szerv 
     alapításáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
   úgy határozott, hogy az Általános Művelődési 
   Központ Vál jogelőd költségvetési szerv 2011.  
   június 30-i hatállyal történő megszüntetésével 
   egyidejűleg annak egyik jogutód szerveként   
   megalapítja a Vajda János Általános Iskola 
   költségvetési szervet és az Alapító Okiratot 
   jóváhagyja (az elfogadott okirat a határozat 
   melléklete). 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: 2011. július l. 
 
7./ Váli Önkéntes Tűzoltóság köztestületébe delegálás 
 
Kocsis Bálint képviselő: Az önkormányzat és a Tűzoltó Egyesület által került létrehozásra a 
Váli Önkéntes Tűzoltóság. A küldöttgyűlésbe a tűzoltóság részéről ill. az önkormányzat 
részéről kell választani delegáltakat, eddig 6-6 fő volt, most csökkentésre került 3-3 főre. A 
képviselő-testületből három főt kell delegálni, illetve a mindenkori polgármester, aki még 
képviseli az önkormányzatot. 
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Bechtold Tamás polgármester: Javaslatot tesz a köztestületbe delegált személyekre, Artai 
Balázs, Kárpáti Hajnalka és Csókás  Zsolt képviselőkre. 
 
A képviselő-testület vita nélkül 5 igen szavazattal Artai Balázs, Kárpáti Hajnalka és Csókás 
Zsolt képviselőket delegálja a Váli Önkéntes Tűzoltóság Köztestületébe, melyről az alábbi 
határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    61/2011.(IV.29.) számú 
           h a t á r o z a t a 
   a Váli Önkéntes Tűzoltóság Köztestületébe 
    történő delegált személyekről 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a Váli Önkéntes Tűzoltóság Köztestületébe 
   - Artai Balázs 
   - Kárpáti Hajnalka 
   - Csókás Zsolt 
   képviselőket delegálja. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
8./ Közterület foglalás 
 
Csókás Zsolt képviselő: A helyi rendelet értelmében négyzetméterenként 500.-Ft-ot kell 
szedni a helyhez kötött árusoktól közterület foglalási díjként. A beszedett díjak messze 
elmaradnak az előírt mennyiségtől. A rendelet hibás, utána néztem és nem találtam olyan 
települést, ahol négyzetméterben határozták volna meg a közterület foglalási díjat. Mindenki 
folyóméterben határozza meg az elfoglalt területet. Ma képviselő-társammal és 
hivatalsegéddel közösen szedtük be a közterület foglalási díjat. Szeretnénk vállalkozóinkat 
megvédeni, hogy a díjat az árusok is befizessék. Igény van az árusokra, kitiltani sem 
szeretnénk őket. A rendeletet módosítsuk. 
 
Bechtold Tamás polgármester: Igen a rendeletet módosítani szükséges, már azért is, mert a 
mozgó árusok nem fizetnek semmit, holott kivethető rájuk is a közterület foglalási díj. 
 
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt 
és az ülést bezárja, zárt ülést rendel el. 
 
     -k.m.f.- 
 
  Bechtold Tamás      Dr. Petrin László 
  polgármester      helyettesítő jegyző 
 
 
  Kárpáti Hajnalka     Artai Balázs 
  hitelesítő      hitelesítő 
    
 


