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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült:   Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   2011. szeptember 08-án 08.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén 
 
Helye:   Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme 
   (2473. Vál, Vajda János u. 2.) 
 
Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai 

Balázs képviselő, Csókás Zsolt képviselő, Kárpáti Hajnalka képviselő, 
Kocsis Bálint képviselő, Kochné Köntös Etelka jegyzőkönyvvezető, Dr. 
Balogh Lóránd jegyző 

 
Bechtold Tamás: Köszönti Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén 
megjelenteket. Megállapítja a Testület határozatképességét, mivel a 6+1 fő képviselői létszámból 
6 fő jelen van. Krúdy Pétert sajnos nem tudtuk értesíteni a testületi ülésünkről, ugyanis 
információink szerint külföldön tartózkodik. Az ülést 08.00-kor megnyitja. 
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Kárpáti Hajnalka és Csókás Zsolt képviselőket, amit a 
képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadott, határozathozatal nélkül. 
 
Bechtold Tamás: Mai rendkívüli testületi ülés napirendi pontjai a következőek. Az előzetesen 
kiküldött napirendekhez képest egy fontos napirenddel kiegészíteném a napirendjeinket. 
Költségvetési rendeletet kell módosítanunk azért, hogy az ÖNHIKI pályázat beadásához a 
költségvetésünk előirányzatai korrektül szerepeljenek. Ezt tárgyalnánk első napirendi pontként. 
Az második napirendi pont az ÖNHIKI Pályázaton való indulásról szóló határozatunk 
meghozatala. A harmadik napirendi pontunk a VTKT Állami támogatás lehívásáról szóló 
megállapodás elfogadása.  
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
napirendet elfogadja. 

Napirend 
Tárgy:          Előerjesztő  
 
l./ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló  Bechtold Tamás polgármester 
2/2011. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet módosítása 
2./ Döntés ÖNHIKI pályázaton való indulásról   Bechtold Tamás polgármester 
3./Döntés a Vértes Kistérségi Önkormányzati Társulással  Bechtold Tamás polgármester 
állami támogatás  átadásra vonatkozó megállapodás elfogadásáról 
5./ Egyebek 
 
1. napirendi pont 

 
Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 24.) számú 
önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Bechtold Tamás: Átadom a szót Kochné Köntös Etelka költségvetési előadónak, hogy elmondja 
miért is szükséges módosítanunk a rendeletet. 
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Kochné köntös Etelka: Mivel településünk ÖNHIKI pályázaton kíván indulni, ezért célszerű 
rendeznünk költségvetésünk előirányzatait is. Dr. Kiss Tamás Önkormányzatunk elleni igénye 
miatt, egy igen jelentős hiány keletkezett. Ugyanakkor úgy tűnik sikerül értékesíteni egy 
önkormányzati ingatlant. Ezeket a módosításokat mindenképp a költségvetési rendeletnek is 
tartalmaznia kell. 
 
Bechtold Tamás: Javaslom, hogy módosítsuk Önkormányzatunk 2011. évi költségvetéséről 
szóló rendeltünket. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi módosító rendeletet alkotja: 
 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2011.  (IX. 08.) rendelete 

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 24.) számú önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A polgármester szünetet rendel el és a 
jegyző kifüggeszti a rendeletet Vál Község hirdetőtáblájára.) 
 
2. napirendi pont 

 
Tárgy: Döntés ÖNHIKI pályázaton való indulásról 
 
Bechtold Tamás: Ezen napirendi ponttal kapcsolatban azt hiszem nem lesz vita a Képviselő-
testület tagjai között. Jogosultak vagyunk ilyen forrásra. A kérdés csak az, hogy mekkora 
összeget ítélnek meg a számunkra. Mivel településünk komoly anyagi gondokkal küzd, 
szerintem nem lehet kérdés, hogy indulunk ezen a pályázaton. Kérem a képviselő-testület tagjait, 
hogy szavazzák meg az ÖNHIKI pályázaton való indulást. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 
 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
119/2011. (IX. 08.) számú határozata 

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. év szeptemberi 
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

 
 

I. Vál Község Képviselő-testülete 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 
helyi önkormányzatok támogatására. 

 
II.  A 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 24.601.- ezer forint összegű bevételt tervez. 
III.  Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési 

rendeletét 10.969 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 
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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. szeptember 12. 
 
3. napirendi pont 
 
Tárgy: Döntés a Vértes Kistérségi Önkormányzati Társulással állami támogatás átadásra 
vonatkozó megállapodás elfogadásáról 
 
 
Bechtold Tamás: Amint az az előterjesztésben is szerepel a Vértes Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társulás 2011. júniusi ülésén döntött a kistérségi állami normatív támogatások 
átadásának menetéről. A normatíva átadására csak a megállapodás elfogadása, és aláírása után 
van lehetőség. A megállapodás aláírása előfeltétele a normatíva átadásának Kérem a képviselő-
testület tagjait, hogy adjanak felhatalmazást a megállapodás aláírására, hogy a normatíva 
összegét megkaphassa a településünk. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 
 

Vál Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

120/2011. (IX. 08.) számú határozata 
a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulással kötendő állami támogatás 

átadására vonatkozó megállapodás elfogadásáról 
 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vértes Többcélú 
Kistérségi Önkormányzati Társulással, a kistérségi állami normatíva átadására vonatkozó 
megállapodást elfogadja és felkéri a Polgármestert, hogy a megállapodást írja alá. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Bechtold Tamás polgármester 
 
4. napirendi pont 
 
Tárgy: Egyebek 
 
Bechtold Tamás: Az egyebek napirendi pontban szeretném felvetni, hogy településünk 
közterület használati rendeletét felül kell vizsgáljuk. A településünkön árusító alkalmi árusok 
elrondítják a közterületeinket. Komolyabb jelenlétre lenne szükség a közterületeken. 
Gondolkodunk mezőőri státusz felállításáról, akit talán a közterületen történő ellenőrzések 
végrehajtásában is bevethető lenne. 
 
Ádám Zsuzsanna: A rendezési terv véglegesítése érdekében szeretném kikérni a képviselő 
társaim véleményét, hogy mi legyen annak az ingatlannak a besorolása, ahova a beruházó a 
krematóriumot tervezte volna? Most, hogy ez a terv meghiúsult mi legyen ezzel az ingatlannal. 
El lehetne gondolkodni, mondjuk egy urna-parcellán, egy urna falon, és így továbbra különleges 
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temető besorolásban maradna az ingatlan. Erre elég nagy kereslet van, és jövedelme is 
származna ebből az Önkormányzatnak. 
 
Kárpáti Hajnalka:  Nagyon jó ötletnek tartom, nem szükséges változtatni a besorolásán. 
 
Bechtold Tamás: Határozat hozatal nélkül, minden képviselő támogatja azt, hogy az ingatlan 
maradjon különleges temető besorolásban, így ezt fogjuk kommunikálni a rendezési tervet 
készítők felé. Az egyebekben szeretném még felhívni a figyelmet pár pályázati lehetőségre. 
Bölcsődei csoport kialakítására maximum 100 millió forintos pályázat fog megnyílni, és talán a 
régi szolgabíróság épületével indulhatnánk ezen a pályázaton. Amennyiben még a Kossuth utcai 
csoportot is oda tudnánk átvinni, nagy előrelépést tennénk az intézményeink elhelyezési 
problémáinak megoldásában. Érdemes ezen a megoldáson dolgozni. Ezen túlmenően szeretném 
tájékoztatni a Képviselő-testület tagjait, hogy részt vettem a Leader közgyűlésen, és nagyon sok 
pályázati lehetőségre hívták fel a figyelmet. Ilyen pályázati struktúrában lehetne például pályázni 
egy piac kialakítására is. Folyamatosan figyeljük a kínálkozó lehetőségeket. 
 
Csókás Zsolt: A településünk parkolási gondjait is meg kell oldanunk valahogy, a parkolási 
rendelet felülvizsgálata is célszerű lenne. 
 
Bechtold Tamás: Van-e valakinek témája az egyebek napirenden belül? Amennyiben nincs, úgy 
az ülést bezárom. 
 
A polgármester megköszönte a részvételt és a közös munkát, az ülést 09.00 órakor bezárta. 
 
      -k.m.f.- 
 
 
 
  
  Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 
     polgármester              jegyző 
 
 
 
 
  Kárpáti Hajnalka         Csókás Zsolt 
     hitelesítő              hitelesítő 


