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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:   Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   2011. október 13-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, Váradi Endréné 
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 Krúdy Péter képviselőket, amit a képviselő-
testület 7 igen szavazattal elfogadott, határozathozatal nélkül. 
 
Bechtold Tamás: Mai testületi ülésünk napirendi pontjaival kapcsolatban az előzetesen 
kiküldött változathoz képest változtatásokat nem szeretnék eszközölni, kérem a képviselő 
társaimat, hogy a napirendet a korábban kiküldött meghívónak megfelelően fogadják el. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet elfogadja. 
 
 

Napirend 
 
Tárgy:          Előerjesztő  
 
 
1./ Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről Bechtold Tamás 

Polgármester 
2./ A Képviselő-testület állandó Bizottsági struktúrájának   Bechtold Tamás és a 
Bizottságok személyi összetételének, a Képviselő-testület    Polgármester 
és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011.  
(V.31.) önkormányzati rendelet, módosító rendeletének elfogadása 
3./ A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás   Bechtold Tamás 
Pedagógiai Szakszolgálatra vonatkozó feladat-ellátási megállapodás  Polgármester 
 módosításának elfogadása 
4./ Döntés a Bursa Hungarica program 2012-es évi kiírásában   Bechtold Tamás  
való részvételről         Polgármester 
5./ Döntés a Vajda-napi rendezvények megszervezésére    Bechtold Tamás 
vonatkozóan Leader pályázaton való indulásról     Polgármester 
6./ Döntés jegyzői helyettesítés engedélyezéséről    Bechtold Tamás 

Polgármester 
7./ Fűtési rendszerek (iskola, régi orvosi rendelő épülete)   Bechtold Tamás 
javítási munkáira kapott árajánlatok megvitatása     Polgármester                                       
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8./ Pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala (Tűzoltó Múzeum) Bechtold Tamás 
Polgármester 

9./ Egyebek 
 
Zárt ülés keretében: 
 
1./ Személyi ügy megtárgyalása 
 
1. napirendi pont 

 
Tárgy: Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről 
 
Bechtold Tamás: A beszámolóm kiküldésre került, így képviselő társaim megismerhették. A 
televízió nyilvánossága miatt azonban felolvasom a beszámolómat. Szeretnék gratulálni a váli 
tűzoltóknak, akik 3. helyezést értek el egy országos tűzoltó versenyen, ami hatalmas siker.  
 
Bechtold Tamás polgármester felolvassa a jegyzőkönyv mellékletét képező beszámolót. 
 
Ádám Zsuzsanna: Kiegészíteném az előbb elhangzottakat azzal, hogy folynak az Egészségház 
pályázattal kapcsolatban a hiánypótlás összeállításának munkálatai. A projekt lezárása irányába 
komoly lépéseket tettünk. 
 
Bechtold Tamás: Van-e valakinek bármilyen észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban, 
amennyiben nincs, kérem, szavazzunk a beszámoló elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 
  

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
127/2011. (X. 13.) számú határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közti fontosabb eseményekről 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2. napirendi pont 
 
Tárgy: A Képviselő-testület állandó bizottsági struktúrájának és szerveinek Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet, módosító rendeletének 
elfogadása 
Bizottságok személyi összetételének, a Képviselő-testület  
 
Bechtold Tamás: Átadom a szót dr. Balogh Lóránd Jegyző Úrnak. 
 
Dr. Balogh Lóránd: A bizottsági struktúrában változások történtek melyek magukkal hozták a 
hatályos SZMSZ módosításának kényszerét. Ezen túlmenően a Kormányhivatal Törvényességi 
Felügyeleti Főosztályától is kaptunk törvényességi észrevételeket a májusban elfogadott 
SZMSZ-szel összefüggésben. A módosítások mennyisége - melyeket végre kellett volna hajtani - 
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olyan nagyszámú volt, hogy az eredeti rendelet módosítása értelmetlennek tűnt. Ezért az előző 
rendelet alapján a módosításokat beépítve és a bizottsági változtatásokat átvezetve egy új 
SZMSZ elfogadását javaslom, a rendelettervezet szerint. Mivel az előző rendeletet hatályon 
kívül helyezzük, így a régi bizottságok megszüntetéséről nem kell határozni, hisz azok a rendelet 
hatályon kívül helyezésével automatikusan megszűnnek. 
  
Kárpáti Hajnalka:  Az intézmények felsorolása pontosításra szorul. 
 
Dr. Balogh Lóránd: Valóban. Köszönöm az észrevételt, a hiányosságot orvosolni fogom. 
 
Bechtold Tamás: Amennyiben nincs egyéb észrevétel nincs, kérem, szavazzunk az SZMSZ 
rendeletünk elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2011.  (IX. 15.) rendelete 

a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról  
 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A polgármester szünetet rendel el és a 
jegyző kifüggeszti a rendeletet Vál Község hirdetőtáblájára.) 
 
Bechtold Tamás: Most következik a bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása. Az 
előterjesztésben szereplő táblázatnak megfelelően szeretném megkérdezni az érintetteket, hogy a 
tisztségekre való felkérést elfogadják-e? Csókás Zsolt képviselő-társam elvállalja-e, a 
Településfejlesztési és Kulturális Bizottság elnökének való jelölést? 
 
Csókás Zsolt: Elfogadom. 
 
Bechtold Tamás: A Településfejlesztési és Kulturális Bizottság elnökének Csókás Zsolt 
képviselő urat javaslom. Kérem, szavazzunk az elnök személyéről. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta az alábbi határozatot: 
 

 Vál Község Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

128/2011. (X.13.) számú határozata 
a Településfejlesztési és Kulturális Bizottság elnökének megválasztásáról 

 
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településfejlesztési és Kulturális Bizottság 
elnökének Csókás Zsolt képviselőt 2011. október 14-i hatállyal megválasztja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Bechtold Tamás: A Településfejlesztési és Kulturális Bizottság tagjának javaslom Krúdy Péter 
Képviselőt és Kovácsné Darabos Erzsébetet. Kérem, nyilatkozzanak a jelölés elfogadásáról. 
 
Krúdy Péter: Elfogadom. 
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Kovácsné Darabos Erzsébetet: Elfogadom. 
 
Bechtold Tamás: Köszönöm. Kérem, szavazzunk a Településfejlesztési és Kulturális Bizottság 
tagjának megválasztásáról. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta az alábbi határozatot: 
 

Vál Község Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

129/2011. (X.13.) számú határozata 
a Településfejlesztési és Kulturális Bizottság tagjainak megválasztásáról 

 
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településfejlesztési és Kulturális Bizottság 
képviselő tagjának Krúdy Péter képviselőt, nem képviselő tagjának Kovácsné Darabos 
Erzsébetet (2473 Vál, Ürményi utca. 8. szám alatti lakos) 2011. október 14-i hatállyal 
megválasztja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Bechtold Tamás: Most következik a Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság elnökének és 
tagjainak megválasztása. A Bizottság elnökének Kárpáti Hajnalka képviselő társunkat javaslom. 
Szeretném megkérdezni, hogy elfogadja-e a jelölést. 
 
Kárpáti Hajnalka: Elfogadom. 
 
Bechtold Tamás: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság elnökének Kárpáti Hajnalkát 
javaslom.  Kérem, szavazzunk az elnök személyéről. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta az alábbi határozatot: 
 

Vál Község Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

130/2011. (X.13.) számú határozata 
a Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztásáról 

 
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi 
Bizottság elnökének Kárpáti Hajnalka képviselőt 2011. október 14-i hatállyal megválasztja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Bechtold Tamás: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság tagjának javaslom Kocsis 
Bálint, Artai Balázs képviselőket és Zsebeházyné Bozóki Erikát, valamint Kőszegi Lászlót. 
Kérem, nyilatkozzanak a jelölés elfogadásáról. 
 
Kocsis Bálint: Elfogadom. 
 
Artai Balázs: Elfogadom. 
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Zsebeházyné Bozóki Erika: Elfogadom. 
 
Kőszegi László: Elfogadom. 
 
Bechtold Tamás: Köszönöm. Kérem, szavazzunk a Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi 
Bizottság tagjának megválasztásáról. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta az alábbi határozatot: 
 

Vál Község Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

131/2011. (X.13.) számú határozata 
a Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztásáról 

 
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi 
Bizottság képviselő tagjának Kocsis Bálint, Artai Balázs képviselőket, nem képviselő tagjának 
Kőszegi Lászlót (2473 Vál, Csokonyai utca. 18. szám alatti lakos), valamint Zsebeházyné 
Bozóki Erikát (2473 Vál, Vajda J. utca. 8. szám alatti lakos) 2011. október 14-i hatállyal 
megválasztja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Bechtold Tamás: Köszönöm szépen. Az új bizottsági struktúrában mindenkinek jó és termékeny 
munkát kívánok. Mivel az átalakítással olyan személyek kerültek a bizottságba, akik eddig is 
bizottsági külső tagok voltak, így nekik nem kell újra esküt tenniük. Új tagunknak, Kovácsné 
Darabos Erzsébetet azonban esküt kell tennie. Majd alá kell írnia az esküokmányt. 
 
Polgármester Úr előolvasása mellett Kovácsné Darabos Erzsébetet esküt tesz, majd aláírja 
az esküokmányt. Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Bechtold Tamás: Köszönöm szépen. Haladjunk a harmadik napirendünkre. 
 
3. napirendi pont 
 
Tárgy: A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Pedagógiai Szakszolgálatra 
vonatkozó feladat-ellátási megállapodás módosításának elfogadása 
 
Bechtold Tamás: Ennek a napirendi pontnak az elfogadása úgy vélem nem ad okot komoly vita 
lefolytatására. Az előterjesztés kiküldésre került. A módosítás elfogadását javaslom. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 
 

Vál Község Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

132/2011. (X.13.) számú határozata 
a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati 

 Társulás Pedagógiai  Szakszolgálatra vonatkozó 
feladat-ellátási megállapodás módosításának elfogadása 
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  Felelős: polgármester 
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4. napirendi pont 
 
Tárgy: Döntés a Bursa Hungarica program 2012-es évi kiírásában való részvételről   
     
Bechtold Tamás: Településünkön már nagy hagyománya van a Bursa Hungarica programnak. 
Én nagyon sajnálnám, ha nem élnénk ezzel a lehetőséggel. Diákonként havonta 2.500.- Ft 
ráfordítást jelent számunkra ez a támogatás. Kérem a Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a 
csatlakozáshoz. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 
     

Vál Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

133/2011. (X. 13.) számú határozata 
a Bursa Hungarica program 2012-es évi kiírásában való részvételről 

 
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012-es évben csatlakozik 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, felkéri a Polgármestert, 
hogy a csatlakozási nyilatkozatot írja alá, és jutassa el a Wekerle Sándor Alapkezelőhöz. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
5. napirendi pont 
 
Tárgy: Döntés a Vajda-napi rendezvények megszervezésére vonatkozóan Leader pályázaton 
való indulásról  
 
Bechtold Tamás: A Leader Közösség segítségével pályázati forrást is bevonhatunk a Vajda-napi 
rendezvény finanszírozásába. Szerintem ez egy jó esély plusz forrás bevonására. Megítélésem 
szerint nem szabad elmulasztanunk ezt a lehetőséget. 1,5 millió forintra pályázhatunk önrész 
nélkül. A pályázat után-finanszírozott ugyan, de mivel 2012-ben több évfordulót is ünneplünk a 
Vajda évre vonatkozóan így meg kell ragadnunk minden forrás lehetőséget.  
 
Polgármester Úr felolvassa a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztést. 
 
Bechtold Tamás: Kérem, szavazzunk a pályázaton való indulás kérdésében. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 
 

Vál Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

134/2011. (X. 13.) számú határozata 
a Vajda-napi rendezvények megszervezésére vonatkozóan 

Leader pályázaton való indulásról 
 
 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vajda-napi rendezvények 
megszervezésére vonatkozóan indulni kíván a Leader rendszer keretében meghirdetett 
pályázaton. 
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. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Bechtold Tamás polgármester 

 
6. napirendi pont 
 
Tárgy: Döntés jegyzői helyettesítés engedélyezéséről 
 
Bechtold Tamás: Megkerestek Alcsútdobozról, annak érdekében, hogy engedélyezzük jegyzőnk 
számára 2011. december 31-éig a helyettesítést. 2012-től Alcsútdoboz körjegyzőségbe fog 
tartozni, de addig valamilyen formában meg kell oldaniuk a jegyzői helyettesítést. Felcsút lett 
volna a kézenfekvő döntés, de mivel a Felcsúti jegyző már helyettesít egy településen, így ez 
nem volt járható út. A településeink közti jó viszonyra való tekintettel, és arra is, hogy nem rég 
mi is hasonló problémákkal küszködtünk kérem, hogy engedélyezzük a helyettesítést. 
 
Csókás Zsolt: A javaslatban heti 2 alkalommal 2 óra szerepel, ez biztos, hogy kevés idő, ha 
segíteni szeretnénk, akkor minimum fél napokban kellene gondolkodnunk, így javaslom a heti 2 
alkalommal 4 óra elfogadását. 
 
Bechtold Tamás: Jogos észrevétel. Én is célszerűbbnek látom a 2x4 óra elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 
 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
135/2011. (X. 13.) számú határozata 
jegyzői helyettesítés engedélyezéséről 

 
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1992. évi XXIII. törvény 
(KTv.) 21. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzájárul, hogy Dr. Balogh Lóránd 
jegyző Alcsútdoboz Önkormányzatnál további egy közszolgálati jogviszonyt létesítsen 2011. 
október 14-től 2011. december 31-ig, heti kétszer négy órában. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a helyettesítésről szóló megállapodás 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
7. napirendi pont 
 
Tárgy: Fűtési rendszerek (iskola, régi orvosi rendelő épülete) javítási munkáira kapott 
árajánlatok megvitatása 
 
Bechtold Tamás: Az iskolában és a volt orvosi rendelő épületében sürgős intézkedésekre van 
szükség. Az iskolában 2 szivattyút kell beszereznünk. A volt orvosi rendelő épületébe pedig új 
kazán kell, mert jelenleg a Leader iroda teljesen fűtetlen. Kértem árajánlatokat ezek az 
előterjesztés mellékletét képezik. Az egyik ajánlatban, a lakossági felajánlásnak köszönhetően 
csak egy szivattyút kell kifizetnünk, egyet ingyen kapnánk meg. Ami azt hiszem hatalmas 
segítség a számunkra. Köszönettel tartozunk érte. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy járuljon 
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hozzá a kazán és a szivattyúk legkedvezőbb áron történő beszerzéséhez. A volt jegyzői lakás 
helyzete most felemás. Az a lakás teljesen leválasztott a házban lévő központi fűtés rendszerről, 
de mégsem teljesen megoldott a helyzetük, ezért velük külön kell egyeztetni, vagy el kell 
gondolkodni a leválasztás megszüntetésén. 
 
Csókás Zsolt: A leválasztást nem kéne megszüntetni. Ha már egyediesítve van, nem lenne 
szerencsés visszalépni.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 
 

Vál Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

136/2011. (X. 13.) számú határozata 
a fűtési rendszerek felújításáról 

 
 

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a régi orvosi rendelő 
épületébe új kazánt szerez be. 
 
2. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az iskola épületébe 2 
darab új szivattyút szerez be. 
 
3. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
a legkedvezőbb ajánlatnak megfelelően a beszerzésre vonatkozó szerződéseket kösse meg. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
8. napirendi pont 
 
Tárgy:  Pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala (Tűzoltó Múzeum) 
 
Bechtold Tamás: Az előzetesen kiküldött előterjesztést pontosítani szükséges. Itt nem arról kell 
döntenünk, hogy Önkormányzatunk indul-e pályázaton. A Tűzoltó Egyesület indul ezen a Leader 
közösség által kiírt pályázaton, nekünk arról kell döntenünk, hogy támogatjuk-e az egyesületet a 
pályázatban való indulásban, és együttműködünk-e velük. Az előterjesztésben feltüntetésre 
kerültek a fontosabb információk. 100%-ban támogatott pályázati forrás. 14,5 millió forint az 
összeg, ami után-finanszírozott. Ennek megfelelően együttműködési szerződést kötünk az 
egyesülettel, megfinanszírozzuk a tervezői költségeket és a hitelfelvételnél kezességet vállalunk. 
 
Ádám Zsuzsanna: Fontos információ, hogy az épület önkormányzati tulajdon, ezért is érdekünk 
a pályázaton való indulásban segíteni az egyesületet. 
 
Csókás Zsolt: Szerencsés lenne, ha a kivitelezésnél a helyi vállalkozókat előnyben tudnánk 
részesíteni. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 
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 Vál Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

137/2011. (X. 13.) számú határozata 
a Tűzoltó Múzeum felújítására vonatkozóan 

Leader pályázaton Egyesület általi indulás támogatásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tűzoltó Múzeum 
felújítására vonatkozóan támogatja és együttműködik a Váli Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel a 
Leader rendszer keretében meghirdetett pályázaton való indulásban. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
8. napirendi pont 
 
Tárgy: Egyebek 
 
Bechtold Tamás: Van-e valakinek megvitatandó témája az egyebek napirendi ponton belül? 
 
Kőszegi László: Szeretném javasolni, hogy a Vajda napi rendezvények megszervezésébe a 
település minden szervezetét vonjuk be, és a környező településeket is megkereshetjük a más 
említett jó viszonyra tekintettel.  
 
Bechtold Tamás: Van-e még valakinek olyan témája, ami nyílt ülésen megvitatásra kell, hogy 
kerüljön? Amennyiben nincs ilyen, úgy a nyílt ülést bezárom és zárt ülés keretében folytatjuk a 
tanácskozást. 
 
A polgármester megköszönte a részvételt és a közös munkát, az ülést 20.00 órakor bezárta. 
A Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja az ülést. 
 
      -k.m.f.- 
 
 
 
  
  Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 
     polgármester              jegyző 
 
 
 
 
  Krúdy Péter          Artai Balázs 
     hitelesítő              hitelesítő 
 
 


