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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:   Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

   2011. november 29-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 

6 fő jelen van.  

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Kárpáti Hajnalka és Ádám Zsuzsanna képviselőket, amit a 

képviselő-testület 6 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 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet elfogadja. 

 

 

Napirend 

 

Tárgy:          Előerjesztő  

 

 

1./ Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről Bechtold Tamás Polgármester 

2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről Bechtold Tamás Polgármester 

3./ Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. Bechtold Tamás Polgármester 

évi költségvetési koncepciója  

4./ Beszámoló Vál Község Önkormányzata 2011. évi                Bechtold Tamás Polgármester 

költség-vetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről 

5./ Beszámoló az adóügyi munkáról Dr. Balogh Lóránd jegyző 

6./ Társulási megállapodás iskola egészségügyi feladatokkal Bechtold Tamás Polgármester 

összefüggésben elvégzendő védőnői feladatok ellátására 

7./ Viziközmű üzemeltetési szerződés megkötésének Bechtold Tamás Polgármester 

megvitatása 

8./ Döntés testvér települési hálózat kiépítésére vonatkozó  Bechtold Tamás Polgármester 

pályázatról  

9./ Döntés a Baracska-Kajászó-Vál viziközmű beruházást  Bechtold Tamás Polgármester 

lebonyolító és üzemeltető intézményi társulás 2011. évi  

költségvetésének módosításáról 



 2 

10./ Döntés a Baracska-Kajászó-Vál viziközmű beruházást  Bechtold Tamás Polgármester  

lebonyolító és üzemeltető intézményi társulás 2011. I-III.  

negyedévi beszámolójáról  

11./ Döntés a Baracska-Kajászó-Vál viziközmű beruházást Bechtold Tamás Polgármester 

lebonyolító és üzemeltető intézményi társulás 2012. évi 

 költségvetési koncepciójáról 

12./ Döntés a 2011-2012. évi hó eltakarítás és csúszás Bechtold Tamás Polgármester 

mentesítésről 

13./ Döntés a szabálysértési és birtokvédelmi eljárások              Bechtold Tamás Polgármester 

településen történő ügyintézésének kezdeményezéséről 

14./ Ingatlan értékesítés 

15./ Az Alapellátási és Kulturális Bizottság munkájáról szóló Krúdy Péter Bizottsági elnök 

beszámoló (szóbeli előterjesztés) 

16/ Egyebek 

 

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.  

 

Bechtold Tamás polgármester felolvassa a jegyzőkönyv mellékletét képező beszámolót. 

 

Krúdy Péter: Elszámolások alapján a számlák ki vannak fizetve, közben 30 millió tartozásról 

számol be a Polgármester Úr. Mi ennek az oka? 

 

Bechtold Tamás: Csak a tervezett számlák vannak kifizetve. 

 

Krúdy Péter: Kokas tervező Úrnál elég magasak a költségek, mégis Ő futott be a mostani 

kiírásunknál. 

 

Bechtold Tamás: Három tervezőtől kértünk árajánlatot. Kokas adta a legkedvezőbbet. 

 

Csókás Zsolt: A meghívó kérdésében az én nevem volt megadva, ez volt ésszerű a szervezés 

miatt. Önkormányzat rendezvények szervezését a kulturális bizottság felvállalja. Kulturális 

bizottságnak mi a szerepe, ha nem ez? 

 

Bechtold Tamás: Önkormányzat is szervezhet rendezvényeket. Bizottság feladata az 

önkormányzat munkájának segítése. 

 

Csókás Zsolt: Nehéz úgy szervezésbe belefolyni, hogy valaki már elkezdte. 

 

Ádám Zsuzsanna: Meghívóban protokollárisan a Polgármesternek kell szerepelnie, hívás 

elérhetőséggel. Az Önkormányzat osztja be a feladatokat. Újság elején a programokat kellene 

szerepeltetni. Rendkívüli testületi ülésen tájékoztatás milyen programok lesznek. Egymás 

rendezvényének megbecsülése és látogatása. Ne a dolgok negatívumát nézzük, fogjunk össze. 

 

Csókás Zsolt: Helyi TV 2012. 01. 01. –től megszűnik. Nagy dilemma, hogy maradok-e a 

kulturális bizottságban, mert úgy érzem, hogy azokba az emberekbe rúgunk bele, akik próbálnak 
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tenni a közösségért. A faültetés szerintem rászervezés volt. Én beszéltem le mindent a Konyhánk 

üzemeltetőjével. Úgy érzem, hogy a múltkori levél nagyon betalált. 

 

Bechtold Tamás: Leveled megsértett, nem betalált. Önként vállaltad fel az elszármazottak 

találkozójának megszervezését, ami nagyon jó esett. A hivatal dolgozói sajnos nem végezték el 

az újság kihordásának feladatát. A sértődés nem visz előre. Meg kell beszélni a dolgokat. Közös 

érdekünk a falu előbbre lendítése.  

 

18:32 órakor Artai Balázs megérkezett, helyet foglal a tanácskozáson. 

 

Kárpáti Hajnalka: Az Önkormányzat létszáma nem változott és a feladatok száma nem 

csökkent, inkább nőt. Több dolog, kevesebb képviselő. Egymásra oda kellene figyeljünk a közös 

munkában.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 
  

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

138/2011. (XI. 29.) számú határozata 

a két ülés közti fontosabb eseményekről szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a két ülés közti fontosabb 

eseményekről szóló beszámolót. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. Napirendi pont 

 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről 

 

Dr. Balogh Lóránd jegyző 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 

139/2011. (XI. 29.) számú határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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3. Napirendi pont 

 

Tárgy: Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetési koncepciója  

 

Bechtold Tamás: Jó lenne, ha a 2012-es évben nem penge élen táncolnánk, de sajnos nem túl 

jók a kilátásaink. 

 

Ádám Zsuzsa: (Ismerteti a koncepciót.) A jövő évi keretek tovább szűkülnek. Az ÁFA és az 

üzemanyag árak emelkednek. Racionálisan, takarékosan gazdálkodva is marad „lyuk” a 

költségvetésben. Hivatalon belül is átszervezésekre kerül majd sor. Iskola, óvoda további 

szűkítése lehet, hogy már a működés rovására megy. Az iskolai létszám növelésére hangsúlyt 

kell fektetnünk. Kérdéses a közösségi ház működése is. Az Építés hatóság jövője is kérdéses. 

2012.-ben sem tudunk pénzt bele pumpálni. Felcsúttal társult települések betársulása lehetséges, 

de ahhoz Kormány rendelet módosításra lenne szükség.  Nagy kérdés az orvosi ügyelet 

megszervezése. Étkeztetésnél pedig ügyelnünk kell arra, hogy sok az ingyen étkeztető gyermek.  

2012.-ben csak víziközmű hitelünk törlesztése aktuális, de 2013.-ban megindul a két új 

beruházás hiteltörlesztése. Kérdéses, hogy bevételt honnan tudunk majd szerezni. Az 

önkormányzati és hivatali struktúra átszervezése is bizonytalan, így összességében nagy a 

bizonytalanság valamennyi területen. 

  

A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 
 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

140/2011. (XI. 29.) számú határozata 

az Önkormányzat 2012.évi költségvetési koncepciójáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés koncepcióját a 

mellékletekben foglaltakkal elfogadja. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

4. Napirendi pont 

 

Tárgy: Beszámoló Vál Község Önkormányzata 2011. évi költség-vetésének I.-III. negyedévi 

teljesítéséről 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi Bizottság tételesen végigment a beszámoló sorain, ellen 

szavazat nélkül fogadta el a beszámolót. Javasolom a testületnek a beszámoló elfogadását 

 

Krúdy Péter: Az intézmények nem szerepelnek a beszámolóban. Miért nem kaptunk adatokat. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Az ÁMK záró beszámolója nem került leadásra még, így  a beszámolóban 

sem szerepeltettük. 

 

Bechtold Tamás: Az ÁMK záró beszámolójának leadására megállapított véghatáridő 2011. 12. 

15. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 
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Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

141/2011. (XI. 29.) számú határozata 

az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló 

beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi 

költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

5. Napirendi pont 

 

Tárgy: Beszámoló az adóügyi munkáról 

 

Dr. Balogh Lóránd: Jelenleg 8.000.000 forint adókintlévőségünk van. Igyekszünk minden kinn 

lévőséget behajtani, de a jelenlegi gazdasági helyzetben ez nem könnyű. Az emberek minden 

fillért megfognak és ez az adófizetési hajlandóságon is meglátszik. 

 

Bechtold Tamás: Az is megnehezíti a dolgunkat, hogy a munkaügyi perünk következtében 

inkasszó van a számlánkon, igyekszünk ezt a végrehajtást felfüggeszteni. A per valószínűleg 

nem zárul le februárban, így a felfüggesztés is csak ideiglenes megoldás lesz. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 

 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

142/2011. (XI. 29.) számú határozata 

az adóügyi munkáról szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal adóügyi munkáról  

szóló beszámolóját elfogadja. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző  

 

6. Napirendi pont 

 

Tárgy: Társulási megállapodás iskola egészségügyi feladatokkal összefüggésben elvégzendő 

védőnői feladatok ellátására 

 

Kárpáti Hajnalka: A körzet védőnői szolgálatának átszervezésével, a váli körzetnél maradna az 

1-3 évfolyamok osztályai, és a 4. osztálytól a 8-ig pedig a másik védőnőhöz tartozik majd. Az 

óvoda és a település ellátása nem változik, csupán az iskola 5 osztályának ellátása kerül másik 

körzethez. Az ellátás biztosítása érdekében lehet, hogy az iskolában orvosi szoba kialakítása 

nélkülözhetetlen lesz. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

143/2011. (XI. 29.) számú határozata 

a Társulási Megállapodás iskola-egészségügyi feladatokkal összefüggésben elvégzendő 

védőnői feladatok ellátásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az iskola egészségügyi 

feladatokkal összefüggésben elvégzendő védőnői feladatok ellátására, a határozat mellékleteként 

szereplő megállapodás tervezetnek megfelelően Társulási Megállapodást köt Tabajd és Etyek 

Községekkel. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

7. Napirendi pont 

 

Tárgy: Viziközmű üzemeltetési szerződés megkötésének megvitatása 

 

Bechtold Tamás: Törvényi változások miatt szükséges a jelenleg előttünk lévő szerződés 

megvitatása. A vízművek üzemeltetése új törvényi keretek közé kerülnek, és a jelenlegi helyzetet 

most rendezni szükséges, majd pedig elképzelhető, hogy később át kell gondoljuk. A Fejérvíz 

által javasolt tervezet egy reális megoldás, ami megoldást nyújt a jelenlegi állapot rendezésére, 

és lehetőséget teremt arra, hogy egy jogszabályi változás esetén kiléphessünk a szerződésből, és 

újra gondoljuk a vízmű hálózatunk üzemeltetését. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

144/2011. (XI.29.) számú határozata 

Víziközmű üzemeltetési szerződés megkötéséről 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a FEJÉRVÍZ ZRt. 

viziközmű üzemeltetésére vonatkozó szerződését és felkéri a Polgármestert az üzemeltetési 

szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

8. Napirendi pont 

 

Tárgy: Döntés testvér települési hálózat kiépítésére vonatkozó pályázatról 
 

Bechtold Tamás: Vál Község előtt hatalmas lehetőség nyílt. Amennyiben indulunk a testvér 

városi pályázaton,komoly összegből bővíthetnénk testvér településeink körét, tekintettel arra, 

hogy az Európai Unió komoly összegekkel támogatja az államok közti integráció ilyen formáját 

is. Megítélésem szerint, a pályázat megírására az Innoconsult Group Hungary Kft-vel kell 
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szerződést kötnünk, tekintettel arra, hogy ennek a cégnek a hasonló témájú pályázatokban már 

komoly tapasztalata van. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi 

határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

145/2011. (XI. 29.) számú határozata 

a Testvérvárosok hálózatának kialakítására vonatkozó pályázaton való indulásról és 

pályázati projektmenedzsment szerződés 

 

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy indulni kíván a 

Testvérvárosok hálózatának kialakítása című pályázaton. 

 

2. Vál Község Képviselő-testülete a Testvérvárosok hálózatának kialakítása című 

pályázaton való indulásra vonatkozóan pályázati menedzsment szerződést kíván kötni a 

InnoConsult Group Hungary Kereskedelmi és Vállalkozó Kft.-vel. A Képviselő-testület 

felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletében szereplő szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

9. Napirendi pont 

 

Tárgy: Döntés a Baracska-Kajászó-Vál viziközmű beruházást  lebonyolító és üzemeltető 

intézményi társulás 2011. évi költségvetésének módosításáról 

 

Bechtold Tamás: Úgy gondolom, hogy ezen a napirenden komoly vitát nem kell folytassunk. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

146/2011. (XI.29.) számú határozata 
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10. Napirendi pont 

 

Tárgy: Döntés a Baracska-Kajászó-Vál viziközmű beruházást lebonyolító és üzemeltető 

intézményi társulás 2011. I-III. negyedévi beszámolójáról  

 

Bechtold Tamás: Úgy gondolom, hogy ezen a napirenden komoly vitát nem kell folytassunk. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

146/2011. (XI.29.) számú határozata 

 
 

11. Napirendi pont 

 

Tárgy: Döntés a Baracska-Kajászó-Vál viziközmű beruházást lebonyolító és üzemeltető 

intézményi társulás 2012. évi költségvetési koncepciójáról 

 

Bechtold Tamás: Úgy gondolom, hogy ezen a napirenden komoly vitát nem kell folytassunk. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

147/2011. (XI.29.) számú határozata 
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12. Napirendi pont 

 

Tárgy: Döntés a 2011-2012. évi hó eltakarítás és csúszás mentesítésről 

 

Dr. Balogh Lóránd: Bekértünk árajánlatokat. A legkedvezőbb árajánlatot Bencze Dezső 

nyújtotta be. Kérem a képviselőket, hogy vitassák meg az árajánlatokat, és döntsenek a 

kérdésben. 

 

Bechtold Tamás: Nincs készenléti díj, így csak akkor fizetünk, amikor kinn dolgozik terepen.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzatának 

148/2011 (XI. 29.) számú határozata 

a 2011-2012. évi téli hó eltakarítást és csúszásmentesítést végző vállalkozó kiválasztásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011-2012. évi téli időszak 

hó és csúszásmentesítésére az árajánlatot benyújtó Bencze Dezső vállalkozóval köt szerződést.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

13. Napirendi pont 

 

Tárgy: Döntés a szabálysértési és birtokvédelmi eljárások településen történő ügyintézésének 

kezdeményezéséről 

 

Dr. Balogh Lóránd: Megválasztásomkor vállaltam, hogy a szabálysértési és birtokvédelmi 

eljárások intézését települési szinten fogjuk ellátni. Ezzel spórolni is tudunk remélhetőleg. A 

2011. évben 840e forintot fizettünk a feladat Kistérségi ellátásáért. Ezzel a döntéssel ez az 

összeg nálunk maradhat. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 

 

 Vál Község Önkormányzatának 

149/2011 (XI. 29.) számú határozata 

a szabálysértési és birtokvédelmi eljárások települési szintű ügyintézéséről 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. január 1-től a 

szabálysértési és birtokvédelmi eljárások lefolytatását nem a Vértes Többcélú Kistérségi 

Társulás keretében, hanem települési szinten kívánja ellátni.  

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a feladatok átvétele érdekében kezdeményezze a 

feladatok átvételét a Vértes Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeténél, valamint Bicske 

Város Jegyzőjénél. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 
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14. Napirendi pont 

 

Tárgy: Ingatlan értékesítés 

 

Bechtold Tamás: Tisztában vagyok azzal, hogy az ingatlanok értékesítésével a jövőnket éljük 

fel, de sajnos jobb megoldás nincs arra, hogy a fizetőképességünket garantálni tudjuk. A Rákóczi 

5 alatt lévő ingatlant és a volt csavar üzem területét javaslom értékesítésre, meghirdetést és 

pályáztatást követően. Olyan vevőt kellene találni erre az ingatlanra, aki úgy használja, hogy 

bevételt hoz a falunak is, illetve munkahelyet teremt akkor előtérbe helyezzük. 

 

Csókás Zsolt: Sokszor döntöttünk már ezeknek az ingatlanoknak az értékesítéséről. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Képviselő-testület még nem döntött például a hirdetésről és a 

pályáztatásról, pedig az ilyen megelőző lépéseket Ász vizsgálat is hiányolta és kifogásolta. 

 

Krúdy Péter: Konkrét határozatot az eladásról akkor kell hozni, amikor meg lesz a konkrét vevő 

van. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Határozat kell mindenképpen hozni, hogy el szeretnénk adni az ingatlant és 

megkezdhetjük a hirdetést és a pályáztatást. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

150/2011. (XI. 29.) határozata 

a 1031/3 és a 1031/4/A/3 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről 
 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1031/3 és a 1031/4/A/3 

hrsz-ú ingatlanait – az Önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint - pályáztatás útján 

értékesíteni kívánja, az elidegenítés előtt elkészült szakértői értékbecslésben kalkulált, vagy 

annál magasabb  értéken. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy kezdje meg az ingatlanok hirdetését, 

pályáztatását, valamint készíttesse el az ingatlanok értékbecslését, majd a legkedvezőbb 

ajánlatnak megfelelően készítse elő az adásvételi szerződéseket és írja alá azokat. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

15. Napirendi pont 

 

Tárgy: Az Alapellátási és Kulturális Bizottság munkájáról szóló beszámoló 

 

Krúdy Péter: Augusztusban lemondtam a bizottsági elnöki feladataimról. Ivel lemondtam, így 

nincs miről beszámolnom 

 

Ádám Zsuzsanna: A bizottság éves munkájáról kell beszámolni. 

 

Krúdy Péter: A bizottság munkát nem egyformán képzeljük el. Az Önkormányzat által 

elkészített előterjesztést véleményezni kell. Azt ÁMK átalakítására vonatkozóan a 
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forgatókönyvet elkészítettem a törvényi hátteret figyelembe véve. Eldöntött dolgokról kellett 

véleményt mondanunk és szavaznunk.  

 

Bechtold Tamás: A Bizottságnak nem csak véleményezési joga van. Az Elszármazottak 

találkozójának megszervezése, a Pénzügyi bizottsággal való együttműködés is feladat lett volna. 

 

Krúdy Péter: Véleményem szerint azért van szükség a beszámolóra, hogy be lehessen 

bizonyítani azt, hogy én nem dolgoztam semmit. 

 

Artai Balázs: Az emberektől kapott bizalmat kell képviselni. Az ő érdekeiket kell képviselnünk. 

 

Az Alapellátási és Kulturális Bizottság munkájáról szóló beszámolót a Képviselő-testület 3 

igen, 2 nem, 2 tartózkodással nem fogadta el. 

 

16. Napirendi pont 

 

Tárgy: Egyebek 

 

Csókás Zsolt: Az Iskola körüli reggeléi forgalom problémákat valahogy meg kellene oldanunk, 

talán egy irányosítani kéne a Sárközt. És hiányzik pár jelző tábla is a településen, ezeket pótolni 

kellene a balesetveszélyes helyzetek elkerülése végett. 

 

Bechtold Tamás: Ezeknek a problémáknak a megoldására lépéseket kell tennünk. Reggelente az 

iskola környéke igen forgalmas, és ez veszélyes a gyerekekre. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

151/2011. (XI. 29.) számú határozata 

a 2011. évi közmeghallgatás időpontjáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közmeghallgatás időpontját 2011. 

december 15. napjára, 17.00 órai kezdettel tűzi ki. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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 

 

  Kárpáti Hajnalka       Ádám Zsuzsanna 

       hitelesítő              hitelesítő 


