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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:   Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   2011. szeptember 15-én 18.00 órakor megtartott rendes, nyílt 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, Krúdy Péter képviselő, Kochné Köntös Etelka 
jegyzőkönyvvezető, Dr. Balogh Lóránd jegyző 

 
Bechtold Tamás: Köszönti Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 
megjelenteket. Megállapítja a Testület határozatképességét, mivel a 6+1 fő képviselői létszámból 
7 fő jelen van.  
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Artai Balázs és Kárpáti Hajnalka képviselőket, amit a 
képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, határozathozatal nélkül. 
 
Bechtold Tamás: Mai testületi ülésünk napirendi pontjaival kapcsolatban az előzetesen 
kiküldötthöz képest szeretnék pár módosítást kezdeményezni. Módosításaim a következőek. A 
rendőrségi beszámolót kérem vegyük első napirendnek, mert rendőrkapitány úrnak egyéb 
elfoglaltságai vannak, így nem tud az ülés végéig maradni. Krúdy Péter Képviselő jelezte, hogy 
bizottsági beszámolóját, a rövid határidőre való tekintettel nem tudta elkészíteni, így a 8-as 
napirendet nem tudjuk tárgyalni, a napirendről ezt a pontot javaslom levenni. 
 
Kárpáti Hajnalka:  Javaslom a 3. napirendi pontot is vegyük le a napirendről, javaslom, hogy a 
rendelet tervezetet a majdani szakbizottság vitassa meg az elfogadás előtt, majd utána kerüljön 
ismét a testület elé elfogadásra. 
 
Bechtold Tamás: Az előbb elhangzott módosításokkal kérem a Képviselő-testületet a napirend 
elfogadására. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet elfogadja. 
 
 

Napirend 
 
Tárgy:          Előerjesztő  
 
 
l./ A Bicskei Rendőrkapitányság tájékoztatója   Bechtold Tamás polgármester 
Vál Község közbiztonsági 
2/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Bechtold Tamás polgármester 
3./ Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről  Bechtold Tamás polgármester 
4./Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének  Bechtold Tamás polgármester 
I. félévi teljesítéséről 
5./ Háziorvosi beszámoló Vál Község    Bechtold Tamás polgármester 
közegészségügyi helyzetéről 
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6./ Baracska- Kajászó- Vál Viziközmű beruházást lebonyolító Bechtold Tamás polgármester 
és  üzemeltető intézményi társulás 2011. évi költségvetésének  
I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása 
7./ Egyebek 
 
Zárt ülés keretében: 
 
1./ Díszpolgári cím adományozása 
 
 
1. napirendi pont 

 
Tárgy: A Bicskei rendőrkapitányság beszámolója 
 
Bechtold Tamás: Átadom a szót Balázs Sándornak, a bicskei Rendőrkapitányság újonnan 
kinevezett parancsnokának. 
 
Balázs Sándor Bicskei Rendőrkapitány bemutatkozik a jelenlévőknek. Röviden bemutatja 
szakmai pályáját.  
 
Balázs Sándor: Terveim a kapitánysághoz tartozó települések közbiztonsági helyzetének 
javítására vonatkozóan: 

- bűncselekmények számának visszaszorítása, 
- gyalogos járőrszolgálatok számának növelése, 
- polgárőrséggel történő szoros együttműködés, 
- körzeti megbízott településről történő minél kevesebb időre való elvonása, 
- jelenleg 11 új, próbaidős kolléga alkalmazása a kapitányság állományába, 
- a kapitányság működésében észlelt hibák kijavítása. 

 
 
Kárpáti Hajnalka:  Terveznek-e bűnmegelőzési programot indítani az általános iskolákban? 
 
Balázs Sándor: Vannak ilyen jellegű terveink is. Jelenleg egy kolléganőt beiskoláztunk ilyen 
tárgyú képzésre, amint lesz rá kapacitásunk, beindítjuk a DADA programot, ami egy prevenciós 
program a fiataloknak. Amíg a kolléganő nem tud ilyen jellegű előadásokat tartani, addig nagyon 
szívesen eljövök előadásokat tartani, ha kapok ilyen felkérést. 
 
Lovas Csaba: Vál Községben szembesültek-e kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekkel? 
 
Balázs Sándor: Jelenleg nem tudunk ilyen esetről, de a kábítószer tipikusan az a terület, ahol a 
használó és a terjesztő is abban érdekelt, hogy ne derítsék fel az elkövetői magatartást, így 
nagyon nehéz felderíteni a szálakat, sok érdek fonódik össze, ami megnehezíti a rendőrség 
munkáját. 
 
Bechtold Tamás: Köszönjük a beszámolót, kérem a képviselő-testületet a beszámolót fogadja 
el. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 

 
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

121/2011. (IX. 15.) számú határozata 
a Bicskei Rendőrkapitányság 2010. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóról 

 
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bicskei Rendőrkapitányság 2010. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja és megköszöni a Bicskei Rendőrkapitányság 
munkatársainak Vál Község közbiztonságának javításáért tett erőfeszítéseit. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2. napirendi pont 

 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Bechtold Tamás polgármester felolvassa a jegyzőkönyv mellékletét képező beszámolót. 
 
 Bechtold Tamás: Van-e valakinek bármilyen észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban, 
amennyiben nincs, kérem szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 
  

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
122/2011. (IX. 15.) számú határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
3. napirendi pont 
 
Tárgy: Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről 
 
Bechtold Tamás polgármester felolvassa a jegyzőkönyv mellékletét képező beszámolót. 
 
Bechtold Tamás: Mivel több jelzést kaptam a beszámolóm utolsó két sorát illetően, ezért kérem 
a Képviselő-testületet, hogy beszámolómat az utolsó két sor nélkül fogadja el. Kérem, hogy 
beszámolóm utolsó két sorát zárt ülésen vitassuk meg. 
 
Kárpáti Hajnalka:  Én is ezt kérném, ugyanis az utolsó két sorral nem tudom elfogadni ezt a 
beszámolót. Alpolgármester Asszony szeretné-e kiegészíteni a beszámolót? 
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Ádám Zsuzsanna: Ma volt a támfal műszaki átadása. Az ülepedés után még lesznek 
utómunkálatok. 
 
Bechtold Tamás: A Rónai köz felújításával kapcsolatban érkeztek árajánlatok, de sajnos 1 
millió forintra lenne szükség a munkálatok elvégzéséhez. Ekkora összeg jelenleg nem áll 
rendelkezésünkre. A játszótér felújításokra is pályáznunk kell majd, ugyanis a szabványos játék 
eszközök nagyon drágák, önerőből azokat felújítani, cserélni nem tudjuk. 
 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 
 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
123/2011. (IX. 15.) számú határozata 

a két ülés közti fontosabb eseményekről szóló beszámolóról 
 
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közti fontosabb eseményekről 
szóló beszámolót, az utolsó két sor törlésében megnyilvánuló módosítással elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
4. napirendi pont 
 
Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
 
Bechtold Tamás: A napirendet a Pénzügyi Bizottság megvitatta.  
 
Kárpáti Hajnalka:  A Pénzügyi Bizottság a napirendet igen tüzetesen, szinte sorról sorra 
áttekintette. A Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. 
 
Bechtold Tamás: Az megállapítható, hogy minden forintot igen szigorúan osztunk be. Komoly 
takarékosság jellemzi a gazdálkodásunkat. 
 
Artai Balázs: Nagyon áttekinthető, és összeszedett a beszámoló, köszönöm a Hivatal 
apparátusának a színvonalas munkát. 
 
Dr. Balogh Lóránd: Az érdem a Hivatal pénzügyi csoportját, főleg a költségvetési 
ügyintézőnket Kochné Köntös Etelkát illeti. A beszámoló elfogadásával párhuzamosan az 
előirányzatok módosítása is szükséges, így rendelet módosítást is eszközölnie kell a Képviselő-
testületnek. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi módosító rendeletet alkotja: 
 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2011.  (IX. 15.) 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.) 
 
Bechtold Tamás: Amennyiben a beszámoló elfogadható a Képviselő-testület számára, kérem a 
beszámolót fogadjuk el. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 
 

Vál Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

124/2011. (IX. 15.) számú határozata 
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolóról 

 
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
5. napirendi pont 
 
Tárgy: Háziorvosi beszámoló Vál Község közegészségügyi helyzetéről 
 
Bechtold Tamás: Átadom a szót településünk háziorvosának, Dr. Milvius Lórántnak. 
 
Dr. Milvius Lóránt felolvassa a jegyzőkönyv mellékletét képező beszámolót. 
 
Dr. Milvius Lóránt: Fontos körülménynek tartom, hogy a településen már évek óta nem 
okoznak komoly problémát a fertőző betegségek. Az előző évben egy szalmonella fertőzöttről 
tudok beszámolni, ami nagyon jónak mondható. Az új egészségházzal kapcsolatban vannak  
panaszok, például a hangszigetelés, beláthatóság, és a rendelő szoba természetes fénnyel való 
ellátottsága. 
 
Kárpáti Hajnalka:  A beszerzésre kerülő új berendezések beüzemelésre kerültek-e? 
 
Dr. Milvius Lóránt: Már az új berendezéseket használjuk, a régi korszerűtlen gépek már csak 
tartalékként szerepelnek a rendelőben.  
 
Ádám Zsuzsanna: Az új berendezésekről leltárt kell majd készíteni a pályázati anyaghoz. A 
Doktor Úr által előbb említett hiányosságok kijavításán már dolgozunk.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 
     

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
125/2011. (IX. 15.) számú határozata 

a háziorvos 2010. évi munkájáról szóló beszámolóról 
 
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvos 2010. évi munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja és megköszöni a Doktor Úrnak Vál Község egészségügyi helyzetének 
javításáért tett munkáját. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
6. napirendi pont 
 
Tárgy: Baracska- Kajászó- Vál Viziközmű beruházást lebonyolító és üzemeltető 
intézményi társulás 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló 
elfogadása 
 
Bechtold Tamás: Azt hiszem ez a napirendi pont pusztán formalitás, de a Pénzügyi Bizottság 
megtárgyalta az anyagot, kérem az álláspontjukat. 
 
Kárpáti Hajnalka:  A Bizottság a napirendet megvitatta, és elfogadásra javasolja a beszámolót.  
 
Csókás Zsolt: A társulásnak vannak komoly tartalékaink, nem lehetne lépéseket tenni annak 
érdekében, hogy a Fejérvíz irányába fennálló tartozásainkat ennek a társulásnak a tartalékaiból 
oldjuk meg? 
 
Bechtold Tamás: Nem hiszem, hogy ez kivitelezhető lenne, de megpróbálom képviselni ezen 
megoldás iránti szándékunkat a társulásban. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 
 

Vál Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

126/2011. (IX. 15.) számú határozata 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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7. napirendi pont 
 
Tárgy: Egyebek 
 
Bechtold Tamás: Az új közétkeztetési szolgáltatónkkal kapcsolatban sorozatosan merülnek fel 
panaszok, de ezeket igyekszünk orvosolni. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot Sáfár Úrral, és 
bízunk benne, hogy a problémákat meg fogjuk tudni oldani. 
 
Kárpáti Hajnalka:  Anno olyan ígéretet kaptunk, hogy a különböző életkoroknak megfelelően 
más-más étrendet szolgáltatnak. Ez nem valósult meg.  
 
Bechtold Tamás: Igyekszünk a problémákat és a panaszokat kezelni. Én úgy látom, hogy meg 
fogjuk tudni oldani a gondokat. Szerencsére a kiszállítás kérdése is megoldódott, így még egy 
kérdés megválaszolásra került Tóth Zsuzsa segítségével. Van-e még valakinek olyan témája ami 
nyílt ülésen megvitatásra kell, hogy kerüljön? Amennyiben nincs ilyen, úgy az ülést bezárom. 
 
A polgármester megköszönte a részvételt és a közös munkát, az ülést 20.00 órakor bezárta. 
 
      -k.m.f.- 
 
 
 
  
  Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 
     polgármester              jegyző 
 
 
 
 
  Kárpáti Hajnalka         Artai Balázs 
     hitelesítő              hitelesítő 
 
 


