
 

 

JEEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

   2012. április 26-án 18.00 órakor megtartott rendes nyílt üléséről 

 

Helye:   Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme 

 

Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, 

   Artai Balázs képviselő, Kárpáti Hajnalka képviselő, Kocsis 

   Bálint képviselő, Krúdy Péter képviselő, Dr. Balogh Lóránd 

   jegyző, Hoppár György Polgárőrség elnöke, Bereczki László 

   KMB, Simon Lászlóné jegyzőkönyvvezető 

 

Bechtold Tamás: Köszönti Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testületét, a megjelent 

vendégeket. Megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 6+1 fő képviselői létszámból 6 fő 

jelen van. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Kocsis Bálint és Krúdy Péter 

képviselőkre, valamint Simon Lászlóné jegyzőkönyvvezetőre. A képviselő-testület a 

javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta, határozathozatal nélkül. 

 

A meghívóban kiküldött napirendi pontokon túl a következők megtárgyalását javasolja: 

óvoda csoportszám meghatározása, Tűzoltó és Közösségi ház felújításához tulajdonosi 

hozzájárulás, törvényességi észrevétel, Csókás Zsolt képviselő kérelme nyári táborozáshoz, 

Nemzeti Vágta ügye, Válinfó újsággal kapcsolatos tájékoztatás, lekerül napirendről a 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító dokumentumainak módosítása. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

 

Napirend 

 

Tárgy:          Előterjesztő  

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

         polgármester 

2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről  Dr. Balogh Lóránd 

         jegyző 

3./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való  Dr. Balogh Lóránd 

    gazdálkodás szabályairól szóló 2/2009.(I.31.)   jegyző 

    önkormányzati rendelet módosítása 

4./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj- Dr. Balogh Lóránd 

     rendszer helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotása jegyző 

5./ Az önkormányzat 2011. évi zárszámadásának elfogadása Bechtold Tamás 

         polgármester 

6./ Vál Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének  Bechtold Tamás   

     módosítása        polgármester 

7./ Döntés ÖNHIKI pályázaton való indulásról   Bechtold Tamás 

         polgármester 

8./ A  helyi adókról szóló rendelet módosítása   Dr. Balogh Lóránd 

         jegyző 

9./ Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító Bechtold Tamás 



    és Üzemeltető Intézményi Társulás 2011. évi zárszámadá- polgármester 

    sának elfogadása 

10./ Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító Bechtold Tamás 

     és Üzemeltető Intézményi Társulás 2012. évi költségveté-  polgármester 

     sének módosítása 

11./ A helyi KMB-s gépjármű gázüzeművé való átalakításának Bechtold Tamás 

      megvitatása       polgármester 

12./ A helyi polgárőrség támogatás iránti kérelme   Bechtold Tamás 

         polgármester 

13./ Döntés a „Széchenyi utcai játszótér, továbbá a Vajda  Bechtold Tamás 

      János utcai Napközi Otthonos Óvoda kertjének   polgármester 

     környezetrendezési tervének megvitatása 

14./ Döntés Óvoda-fejlesztési pályázaton való indulásról  Bechtold Tamás 

         polgármester 

15./ Döntés ingatlan hasznosítás ügyében    Bechtold Tamás 

         polgármester 

16./ VálInfo című önkormányzati tájékoztató kiadvány  Bechtold Tamás 

       ügye        polgármester 

17./ Nemzeti Vágta       Bechtold Tamás 

         polgármester 

18./ Törvényességi felhívás      Bechtold Tamás 

         polgármester 

19./ Váli Tűzoltó és Közösségi Emlékház felújításához  Bechtold Tamás 

      tulajdonosi hozzájárulás      polgármester 

20./ Döntés az óvoda 2012/2013-es tanévben indítandó csoportok Bechtold Tamás    

      számáról, az Általános Iskolában indítandó első osztályok polgármester 

     számáról, valamint és óvoda nyári zárva tartásáról 

21./ Gyermek néptánccsoport nyári táboroztatásának  Bechtold Tamás 

       költségeihez hozzájárulás     polgármester 

 

Zárt ülés: 

1./ Ingatlan visszavásárlásának megvitatása    Bechtold Tamás 

         polgármester 

2./ Válért Érdemérem adományozása    Bechtold Tamás 

         polgármester 

 

l. napirend 

 

Tárgy: Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről 

 

Bechtold Tamás: Kimaradt a beszámolóból az iskola által szervezett Vajda szavalóverseny, 

mely nagyon sikeres volt. Köszönet a szervezőknek, a felkészítő tanároknak. A 

szemétszüreten résztvevők köszönöm a részvételt, a munkát. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

46/2012.(IV.26.) számú határozata 

a két ülés közti fontosabb eseményekről szóló beszámolóról 

 



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

szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. napirend 

 

Tárgy: Lejárt határidejű határozatok teljesítése 

 

Krúdy Péter: A Munkaügyi Bíróság a peren kívüli megállapodást nem fogadta el, mivel az 

alperes nem jelent meg a tárgyaláson. A másik félnek is nyilatkozni kell. Hiába írtuk alá a 

megállapodást a munkáltatóval az ügy nem zárult le. 

 

Bechtold Tamás: Úgy gondoltuk, hogy ha megegyezünk és az ügyvéd tájékoztatja a 

Bíróságot azzal lezárul az ügy. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

47/2012.(IV. 26.) 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. napirend 

 

Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 

2/2009.(I.30.) önkormányzati rendelet módosítása. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Az Országgyűlés elfogadta a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvényt az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló vagyon tekintetében 

új szabályokat fogalmaz meg. Ezek a nemzeti vagyon és üzleti vagyon. Az önkormányzati 

vagyonnak az elidegenítési és bérbeadási szabályait is racionalizálni kell, erre az Ász 

vizsgálat is rávilágított.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 

 

Vál Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

7/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 

2/2009.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 



4./ napirend 

 

Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi 

szabályozásáról szóló rendelet megalkotása 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

Dr. Balogh Lóránd: A rendeletben szabályozásra kerül az önkormányzat által biztosított 

ösztöndíj összege, valamint csak az „A” típusú pályázat nyújtható be, illetve bármely 

forrásból származó nettó jövedelem igazolás benyújtása. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

8/2012.(IV.26.) számú rendelete 

a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának 

szabályairól 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

5./ Napirend 

 

Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi zárszámadásának elfogadása 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

Bechtold Tamás: A könyvvizsgálói jelentés megérkezett, melynek záradéka alapján az 

Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolója a vagyoni, 

pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

6./ Napirend 

 

Tárgy: Vál Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 

 



Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.15.) számú önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

7./ Napirend 

 

Tárgy: Döntés ÖNHIKI pályázaton való indulásról 

 

Bechtold Tamás: A pályázat benyújtása az életbemaradáshoz nélkülözhetetlen. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta és támogatja a pályázaton való részvételt. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

48/2012.(IV.26.) számú határozata 

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi április 

támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

 

1. Vál Község Képviselő-testülte a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről 

szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján 

(továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül 

hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására. 

2. A Képviselő-testület az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 

2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő 

nyilatkozatot teszi: 

I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1.000 fő, vagy a 

feletti. 

II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben 

ilyen jogcímen 29.000 ezer forint összegű bevételt tervez. 

III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított 

költségvetési rendeletét 49.537 ezer forint összegű működési célú hiánnyal 

fogadta el. 

IV. a) Az Önkormányzat az Ötv. Szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra 

kötelezett. 

b) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a 

könyvvizsgáló elfogadta. 

 V.  Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 50. § 

  (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok 

  követelményeinek megfelel. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8./ Napirend 

 



Tárgy: A helyi adókról szóló rendelet módosítása 

 

Dr. Balogh Lóránd: A belső ellenőrzési vizsgálat hívta fel a figyelmet az adórendelet 

jogszabályi hivatkozásra. Törvény módosítás követését kell átvezetni a rendeletben. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról szóló 

8/2007.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

9./ Napirend 

 

Tárgy: Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető 

Intézményi Társulás 2011. évi zárszámadásának elfogadása 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

49/2012.(IV.26.) számú határozata 

a Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi 

Társulás 2011. évi zárszámadása elfogadásáról 

 

Vál község Önkormányzat Képviselő-testülete Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást 

Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás 2011. évi zárszámadását 58.864 eFt, azaz 

Ötvennyolcmillió-nyolcszázhatvannégyezer forint bevétellel és 58.864 eFt, azaz 

Ötvennyolcmillió-nyolcszázhatvannégyezer forint kiadással jóváhagyja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10./ Napirend 

 

Tárgy: Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető 

Intézményi Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

50/2012.(IV.26.) számú határozata 

a Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi 

Társulás 2011. évi költségvetés módosításának elfogadásáról 

 

Vál község Önkormányzat Képviselő-testülete Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást 

Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás 2011. évi költségvetésének módosítását 

57.338 eFt, azaz Ötvenhétmillió-háromszázharmincnyolcezer forint módosított bevétellel és 



57.338 eFt, azaz Ötvenhétmillió-háromszázharmincnyolcezer forint módosított kiadással 

jóváhagyja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

11./ Napirend 

 

Tárgy: A helyi KMB-s gépjármű gázüzeművé való átalakításának megvitatása 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést 

megvitatta és javasolja, hogy a gépjármű gázüzeművé való átalakítása megtörténhessen. 

 

Bechtold Tamás: A költséghatékonyság érdekében valóban érdemes átalakítani a KMB-s 

gépjárművet. Kérdés, hogy a bekerülési költséget egyben, vagy részletben fizessük. 

 

Kárpáti Hajnalka: Milyen lehetőségek vannak? A végösszeg magasabb, ha részletekben 

fizetjük.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal fogadta el az alábbi határozatot. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

51/2012.(IV.26.) számú határozata 

a KMB-s gépjármű gázüzeművé való átalakítás költségeinek finanszírozásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KMB-s gépjármű 

gázüzeművé való átalakításának költségeit fedezi. Az átalakítás bekerülési költsége 230.000.-

Ft. Felhatalmazza Bereczki László r.ftörm. körzeti megbízottat, hogy a gépjármű gázüzeművé 

való átalakítását végeztesse el. 

 

Felelős: polgármester, KMB 

Határidő: azonnal 

 

12./ Napirend 

 

Tárgy: A helyi polgárőrség támogatás iránti kérelme 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta és havi 20.000.-Ft-ot javasol kifizetni üzemanyag költségeinek fedezésére a 

polgárőrség részére. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

52/2012.(IV.26.) számú határozata 

a Polgárőrség támogatásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgárőrség által használt 

gépjármű üzemanyag költségeihez havonta 20.000.-Ft-al járul hozzá. 

 



Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

13./ Napirend 

 

Tárgy: Döntés a „Széchenyi utcai játszótér, továbbá a Vajda János utcai Napközi 

Otthonos Óvoda kertjének környezetrendezési tervének megvitatása 

 

Bechtold Tamás: A terv elkészíttetésére azért van szükség, mert minden pályázat alapja a 

tervdokumentáció. Tudomásom szerint hamarosan pályázat kerül kiírásra ilyen irányú 

fejlesztésre, ezért fontos a terv elkészítése. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és javasolja a tervek elkészítését. A beérkezett ajánlatok alapján a Pevi Bt-t 

(1125. Budapes, Kútvölgyi út 18.) javasolja megbízni a tervezéssel. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett fogadta el az alábbi 

határozatot. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

53/2012.(IV.26.) számú határozata 

a Széchenyi utcai játszótér, valamint a Vajda János utcai Napközi Otthonos Óvoda 

kertjének felújítás terveinek megrendeléséről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Széchenyi utcai játszótér, 

valamint a Vajda János utcai Napközi Otthonos Óvoda kertjének felújítás zöldfelület 

rendezési tervdokumentációjának elkészítését a Pevi Bt. –től rendeli meg (1125. Budapest, 

Kútvölgyi út 18.) , 150.000.-+ÁFA, tervezési díjért. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

14./ Napirend 

 

Tárgy: Döntés Óvoda-fejlesztési pályázaton való indulásról 

 

Bechtold Tamás: Minden lehetőséget meg kell ragadni.  

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta és javasolja a pályázaton való részvételt. 

 

Kocsis Irén: A pályázatíró a pénzügyi lebonyolítást is elvégzi, a szakmai lebonyolításra 

kérnek segítséget. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

54/2012.(IV.26.) számú határozata 



az óvoda-fejlesztési pályázaton való indulásról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kiírásra kerülő 

„Óvodafejlesztés” pályázaton kíván indulni. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

15./ Napirend 

 

Tárgy: Döntés ingatlan hasznosítás ügyében 

 

Bechtold Tamás: Az előterjesztés szerinti megállapodás egy közös tulajdon 1/6-od hányad 

használatba adásáról szól. Nagy Sándor ingyen szeretné művelni a területet, mely az 

önkormányzatot 500 m2-el érinti. Ezen a területen elenyésző a haszon. Egy évre kéri ingyenes 

használatra a területet kérelmező.  

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és azt javasolja, hogy kérelmező egy évig használja térítésmentesen a területet. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

55/2012.(IV.26.) számú határozata 

a Vál 3133/2 hrsz-ú 3853 m2 térmértékű szántó művelési ágú ingatlan 1/6 tulajdoni 

hányad használatba adása 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Vál 3133/2 hrsz-ú 383 m2 

térmértékű szántó művelési ágú ingatlan 1/6 tulajdoni hányadát, mely Vál Község 

Önkormányzat tulajdonát képezi, ingyenes használatra adja Nagy Sándor 2473. Vál, Vajda 

János u. 32. szám alatti lakosnak egy év időtartamra. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

16./ Napirend 

 

Tárgy: VálInfo szerkesztése 

 

Ádám Zsuzsanna: Az eddigiekhez hasonlóan továbbra is vállalom az újság szerkesztését az 

alpolgármesteri teendőkön felül, további ellenszolgáltatás nélkül.  Szó volt arról, hogy az 

újság hivatalos lap lenne, át kell beszélni és a technikai részét is meg kell beszélni hova és ki 

lesz bejelentve. 

 

Bechtold Tamás: Nem jelentkezett senki az újság szerkesztésére. 

 

Ádám Zsuzsanna: Az újság fenntartását hirdetésekből lehetne fenntartani, tehát fizetős 

hirdetések lennének. A számlaadást meg kell nézni hogyan lehet megoldani.  



 

17./ Napirend 

 

Tárgy: Nemzeti Vágta 

 

Bechtold Tamás: Megkeresett bennünket Háth Nándor a Nemzeti Vágtán való indulással 

kapcsolatban. Sarkad településsel volt előzőleg kapcsolatban, de az utolsó pillanatban 

visszamondták, ezért fordult hozzánk, mivel a ló, melyen a vágtán indulna Válon van 

bértartáson. A Nemzeti Vágtán való részvételnek van nevezési díja, mely az Elővágta 

versenyre való nevezéssel 100.000.-Ft+áfa és 50.000.-Ft ló szállítás. A Fővágtára nem kell 

benevezni. Válnak reklám lenne. 

 

Ádám Zsuzsanna: Milyen eséllyel indulnak a versenyen? A Hősök terére kijutni Vál 

településnek nem lenne kis dolog. 

 

Krúdy Péter: Annyit tudok, hogy készülnek a lóval a versenyre. A Nemzeti Vágtán való 

részvétel reklám a településnek. Jó sansza van a lónak és a versenyzőnek arra, hogy továbbjut. 

 

Bechtold Tamás: A nevezési határidő május 1. 

 

Kárpáti Hajnalka: A ló kultusz a Magyarság gyökere. Nemes dolog. 

 

Kocsis Bálint: A reklám jó lenne. Nem javaslom. 

 

Schmidt Ferenc: A vállalkozókat kellene megszólítani ez ügyben. 

 

A képviselő-testület 5 tartózkodással és 1 nem szavazattal az alábbiakat  határozta el. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

56/2012.(IV.26.) számú határozata 

a Nemzeti Vágtán való részvétel lehetőségéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti Vágtára nem kíván 

benevezni. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

18./ Napirend 

 

Tárgy: Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása 

 

Dr. Balogh Lóránd: A Kormányhivatal törvényességi felhívással élt, mivel a képviselő-

testületi ülés jegyzőkönyvei későn kerültek felterjesztésre. A jövőben megoldottnak látszik a 

feladat, mivel a kolleganő hosszú betegállományából visszajött. 

 

Kárpáti Hajnalka: Milyen szankciók vannak? 

 

Dr. Balogh Lóránd: Törvényességi felügyeleti bírságot állapíthat meg a Kormányhivatal. 

 



A képviselő-testület 6 igen szavazattal fogadta el az alábbi határozatot. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

57/2012.(IV.26.) számú határozata 

a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívására 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Fejér Megyei 

Kormányhivatal által tett törvényességi felhívást. Felhívja a jegyző figyelmét a határidők 

pontos betartására. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

19./ Napirend 

 

Tárgy: Váli Tűzoltó és Közösségi Emlékház felújításához tulajdonosi hozzájárulás 

 

Bechtold Tamás: Örömmel értesültünk, hogy a Váli Tűzoltó Egyesület a Leader pályázaton 

16 mFt-ot nyert az emlékház felújítására. A pályázat utófinanszírozott. Az értékhatár miatt 

nem kell közbeszereztetni. A munka elvégzésére árajánlatokat fogunk kérni. Reméljük, helyi 

vállalkozót tudunk megbízni a munka elvégzésével. A tűzoltók a bontási munkát vállalták. A 

terv elkészült, az építési engedélyezési eljárás elindult. Az egyesület kezelésében van az 

épület, de az Önkormányzat tulajdona, ezért van szükség tulajdonosi hozzájárulás 

megadására. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal fogadta el az alábbi határozatot. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

58/2012.(IV.26.) számú határozata 

a Váli Tűzoltó és Közösségi Emlékház felújításához tulajdonosi hozzájárulás 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, tulajdonosi hozzájárulását adja 

ahhoz, hogy a Váli Tűzoltó Egyesület a Vál Község Önkormányzat tulajdonában lévő Vál, 

Szent István tér 139 hrsz-ú ingatlanon lévő Váli Tűzoltó és Közösségi Emlékházat pályázati 

forrásokat is bevonva felújítsa. A felújítás kivitelezésében és a felújítás részbeni 

finanszírozását biztosító pályázati eljárásban Vál Község Önkormányzata minden támogatást 

biztosít a Váli Tűzoltó Egyesület részére és azzal minden szükséges formában együttműködik. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

20./ Napirend 

 

Tárgy: 2012/2013-as tanévben indítandó óvodai csoportok számáról, az Általános 

Iskolában indítandó első osztályok számáról, valamint az óvoda nyári zárva tartásáról 

döntés 

 

Kárpáti Hajnalka: Mennyi a beíratott gyerek az óvodába? 

 

Kocsis Irén: 35 kisgyerek kerül beíratásra. 



 

Bechtold Tamás: 120 gyerek jelentkezhet be az óvodába a jelenlegi állapot szerint. A 

bizottsági ülésen sok ötlet merült fel, hogy új helyet keressünk óvodai csoport kialakításra. 

Felmerült annak a lehetősége is, hogy az iskolában alakítanánk ki óvodai csoportot, de nem 

tudni, hogy július 31-ig kivitelezhető-e, engedélyt kapunk-e rá, és nem beszélve arról, hogy 

komoly költségvonzata lenne.  

 

Schmidt Ferenc: Van nekünk óvodánk a Kossuth utcában, helyünk is lenne, ha a lakót 

kiköltöztetnénk onnan. 

 

Kárpáti Hajnalka: Öt csoportba el tudnánk helyezni a 120 gyermeket. 

 

Bechtold Tamás: Az előző testület rossz döntésének köszönhetően mi vagyunk kényszer 

helyzetbe. Bízzunk benne, hogy ebben a ciklusban kiírnak óvodaépítési pályázatot. 

 

Ádám Zsuzsanna: Egy évet ki kell bírni, és valahol kialakítunk két óvodai csoportot. 

 

Kárpáti Hajnalka: Ha még az iskolában is alakítunk ki óvodai csoportot, akkor már három 

helyen üzemelne az óvoda. 

 

Kocsis Irén: Konténer óvoda nem jöhet szóba?  

 

Kárpáti Hajnalka: Az egészségügyi előírásokat meg kell nézni. 

 

Dr. Balogh Lóránd: A vizes blokkot, szociális helyiséget biztosítani kell. Megnézzük a 

konténer óvoda kialakításának lehetőségét. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

59/2012.(IV.26.) számú határozata 

a 2012/2013-as tanévben indítandó óvodai csoportok számáról, az Általános Iskolában 

indítandó első osztályok számáról, valamint az óvoda nyári zárva tartásáról 

 

1.) Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

Önkormányzat által fenntartott Óvodában a 2012/2013. nevelési évben az óvodában 

működő csoportok számát 4 csoportban határozza meg. 

2.) Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

Önkormányzat által fenntartott Óvodában az óvodai nyári zárva tartását 2012. 

augusztus 1-től 2012. augusztus 31-ig terjedő időszakban határozza meg. 

3.) Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

Önkormányzat által fenntartott Vajda János Általános Iskolában a 2012/2013. 

tanévben indítható általános iskolai első osztályok számát 2 osztályban határozza meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. szeptember 01., illetve értelem szerint 

 

21./ Napirend 

 

Tárgy: Gyermekek táborozási költségeihez hozzájárulás 



 

Bechtold Tamás: Csókás Zsolt képviselő társam keresett meg támogatás iránti kérelemmel, 

mely a gyermek néptánccsoport nyári táboroztatására irányul. Sajnos nem minden család 

tudja finanszírozni a táborozás költségeit, és ehhez kérik az önkormányzat segítségét 50.000.-

Ft erejéig. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett fogadta el az alábbi 

határozatot. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

60/2012.(IV.26.) számú határozata 

a gyermek néptánccsoport nyári táboroztatásának támogatásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a gyermek néptánccsoport 

nyári táboroztatásának költségeihez 50.000.-Ft összeggel járul hozzá. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A nyílt ülésen más napirend került megtárgyalásra, a polgármester megköszöni a részvételt és 

zárt ülést rendel el a meghívóban szereplő napirend szerint. 

 

     -k.m.f.- 

 

 

 

  Bechtold Tamás    Dr. Balogh Lóránd 

  polgármester                 jegyző 

 

 

 

  Kocsis Bálint     Krúdy Péter 

  hitelesítő     hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


