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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

  2013. július 25-i rendkívüli üléséről 

 

Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester 

  Artai Balázs képviselő, Kárpáti Hajnalka képviselő, Kocsis Bálint 

  képviselő, Dr. Balogh Lóránd jegyző, Kocsis Irén óvodavezető, 

  Körmendi Mónika óvoda közalk. tanács. 

 

NAPIREND ELŐTT 

 

 

Bechtold Tamás polgármester köszönti a megjelenteket, 18.00 órakor megnyitja az ülést. 

Megállapítja az ülés határozatképes, mivel 6+l fő képviselő-létszámból 5 fő jelen van. 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Ádám Zsuzsanna alpolgármesterre és Kocsis 

Bálint képviselőre, valamint a jegyzőkönyvvezetőre, melyet  a képviselő-testület egyhangúlag 

elfogadott, határozathozatal nélkül. 

 

Ezt követően a napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot a polgármester azzal a 

kiegészítéssel, hogy dönteni kell vis-maior pályázat benyújtásáról, illetve a Faluszépítő- és 

védő Egyesület támogatásáról LEADER pályázaton való indulásról. 

A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint: 

 

 

Napirend 

Tárgy          Előterjesztő  

1./ Váli Mesevölgy Óvoda intézményvezetői megbízásáról döntés  Bechtold Tamás 

          polgármester 

2./ Döntés a Váli Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat   Bechtold Tamás 

     fenntartásának vállalásáról      polgármester 

3./ Vis-maior pályázat benyújtása Újhegyi útra és Burgondia árokra Bechtold Tamás 

4./ Döntés a Vál 3701, 3702/1, 3702/2, 3702/4 és 3702/5 hrsz-ú  Bechtold Tamás 

     ingatlanok vagyonkezelési díjának, valamint értékbecslési  polgármester 

     költségének megtérítéséről 

5./ Faluszépítő- és védő Egyesület támogatása LEADER pályázaton Bechtold Tamás 

     való részvételről        polgármester 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

l. Napirend 

Tárgy: Váli Mesevölgy Óvoda intézményvezetői megbízásáról döntés 

 

Bechtold Tamás: Egy pályázat érkezett óvodavezetői álláshelyre. 
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Dr. Balogh Lóránd: A törvényi kötelezettségnek eleget téve a pályázat véleményezése 

megtörtént. 

 

Kocsis Bálint: Bejelenti érintettségét. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal döntött,  hogy nem zárja ki a szavazásból Kocsis Bálint 

képviselőt, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

121/2013.(VII.25.) számú határozata 

Kocsi Bálint szavazásból történő kizárásról 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy érintettségét figyelmen 

kívül hagyva, nem zárja az óvoda intézményvezető megbízásáról szóló döntésből Kocsis 

Bálint képviselőt. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ezt követően az óvodai intézményvezető megbízásáról szóló döntést teszi fel szavazásra a 

polgármester, mely szerint Kocsis Irént nevezi ki 5 év időtartamra, melyről 5 igen szavazattal 

hozta meg döntését a képviselő-testület: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

122/2013.(VII.25.) számú határozata 

Intézményvezetői kinevezésről 

 

 

l./ Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményvezetői állás betöltésére 

kiírt pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. A Képviselő-testült a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján a Váli Mesevölgy 

Óvoda intézményvezetői feladatok ellátásával 2013. augusztus 1. napjától 2018. július 31. 

napjáig, 5 évig terjedő időre Kocsis Irént bízza meg. 

Havi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján 

megállapított G11 besorolás szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményben 185.100.- 

Ft,  vezetői illetménypótlékban 50.000.-.Ft ,  összesen  235.100.-Ft-ban állapítja meg. 

 

2./ Felkéri a polgármestert az intézményvezetői kinevezés és munkakör betöltésére vonatkozó 

valamennyi dokumentum aláírására, valamint a Magyar Államkincstárhoz történő bejelentés 

megtételére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Kocsis Irén: Megköszöni a képviselő-testület támogatását. Bízik benne, hogy az épület tárgyi 

feltétel javításában kap az óvoda támogatást. 

 

Bechtold Tamás: Ami tőlünk és anyagiaktól telik, igyekszünk mindent megtenni. 
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Kocsis Irén: Nagyon sajnálja, hogy nem nyert az óvoda bővítésre benyújtott pályázat. Az 

épületek nagyobb felújítást igényelnének a következő években. 

 

Bechtold Tamás: Az önkormányzat anyagi helyzete sajnos negyedévről-negyedévre egyre 

rosszabb. A kötelező feladatokra nem kapunk megfelelő finanszírozást. 

 

Ádám Zsuzsanna: Kifejezi elégedettségét, hogy az óvodában sikerült hosszú távra megoldani 

az óvodavezető kérdését, a vélemények alapján mindenki megelégedettségére. 

 

2. Napirend 

Tárgy:  Döntés a Váli Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartásának 

vállalásáról 

 

Dr. Balogh Lóránd: A társulás megszüntetésre került. A képviselő-testület az alapító okirat 

elfogadásával döntött, hogy jogutódként továbbra is fenntartja a váli Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálatot. Ennek értelmében kell hozni egy határozatot, hogy az 

Önkormányzat mint fenntartó eleget tesz a kötelezően ellátandó szociális és gyermekvédelmi 

alapfeladatinak ellátásáról. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 5 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

123/2013.(VII.25.) számú határozata 

a váli Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete őgy dönt, hogy az Óbarok és Vál 

Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2013. június 30-ával történt 

megszüntetését követően jogutódként, 2013. július 01-től továbbra is fenntartja a váli 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot. Vál Község Önkormányzata – mint Fenntartó – 

ezáltal tesz eleget Vál Község közigazgatási területén a kötelezően ellátandó szociális és 

gyermekjóléti alapfeladatainak. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

3. Napirend 

Tárgy: 2013. júliusi esőzések okozta károk miatt vis-maior pályázat benyújtásáról 

 

Bechtold Tamás:     Az Újhegy utcai övárok teljesen megtelt hordalékkal, iszappal. A 

lezúduló víz megakadályozása érdekében egy támfal megépítése szükséges, ami megállítja ill. 

eltereli a víz beömlését a házak közé. A Burgondia u. árkot teljesen elmosta a víz, annak a 

körbe betonozása sürgős feladat. Ezen feladatok megoldására van szükségük a vis-maior 

keretből.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot a vis-maior pályázat 

benyújtásáról: 

 
Vál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

124/2013. (VII. 25.) számú határozata 

vis-maior pályázat benyújtásáról 
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A Vál Községi Önkormányzat Képviselő-testület, úgy határozott, hogy vis maior támogatás 

címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

 

A káresemény megnevezése: Vál Község, 2013. június elejei esőzések által, a felszíni 

vízelvezetésben, árokban és vízáteresztő műtárgyban okozott károk kijavítása iránti vis-maior 

pályázat 

 

  helye :        Vál, Újhegy utcai árok (848. hrsz.) 

   Vál, Burgondia árok vízáteresztő műtárgy (202/2. hrsz.) 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2013. év % 

Saját forrás 548.310.- Ft 30 

Biztosító kártérítése Ft  

Egyéb forrás Ft  

Vis maior igény  1.279.390.- Ft 70 

 1.827.700.- Ft 100 

 

-A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 1.827.700.-  Ft, 

melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) 

biztosítani.  

-A testület, illetve társulási tanács nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett 

vagyonelem a tulajdonát képezi.  

-A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / 

nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

             Biztosító Társaság megnevezése  

Bi          Biztosítási szerződés száma  

 

-Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt* (a megfelelő 

rész aláhúzandó. 

*A képviselő testület, illetve társulási tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra 

értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 5 éven keresztüli 

fenntartását, valamint a helyreállítás befejezését követő 30 napon belül igazolja a biztosítási 

szerződés megkötését a Tanács felé.  

A képviselő-testület vállalja a károsodott ingatlannak költséghatékonyság és a 

megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

-Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem 

tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó). 

A testület/Tanács a saját forrás összegét a 2013.évi költségvetéséről szóló 7/2013. (II. 14.) 

.számú Költségvetési Rendeletében biztosítja. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

4. Napirend 

Tárgy: Döntés a Vál 3701, 3702/1, 3702/2, 3702/4 és 3702/5 hrsz-ú ingatlanok 

vagyonkezelési díjának, valamint értékbecslési költségének megtérítéséről 

 

Dr. Balogh Lóránd: Kértük a Nagypince és fölötte lévő ingatlanok vagyonkezelésbe történő 

adását. A területekért vagyonkezelési díjat kell fizetni 1.25.-Ft/AK/év. Amennyiben az 

önkormányzat az eljárás folytatása mellett dönt, úgy az ingatlanok értékbecslésének költségeit 

is magára kell vállalni, mely 50-60 eFt hrsz-onként. Az NFA a tulajdonba adástól sem 

zárkózott el, de az önkormányzat anyagi helyzete ezt jelenleg nem teszi lehetővé. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal döntött a zártkerti ingatlanok vagyonkezelésbe 

vételéről, illetve az ezzel kapcsolatos költségek felvállalásáról: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

125/2013.(VII.25.) számú határozata 

a Vál 3701, 3702/1, 3702/2, 3702/4 és 3702/5 hrsz-ú ingatlanok Vál Község 

Önkormányzata általi vagyonkezelésbe vételéről, illetve az ezzel kapcsolatos költségek 

felvállalásáról 

 

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vál 3701, 

3702/1, 3702/2, 3702/4 és 3702/5 hrsz-ú ingatlanok Vál Község Önkormányzata általi 

vagyonkezelésbe vételére vonatozó igényét továbbra is fenntartja és vállalja a 

vagyonkezelési eljárással kapcsolatban az NFA által elkészített értékbecslés 

költségeinek NFA számára történő megtérítést. 

2. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vál 3701, 

3702/1, 3702/2, 3702/4 és 3702/5 hrsz-ú ingatlanok Vál Község Önkormányzatának 

történő vagyonkezelésbe adása esetén vállalja az 1.250.-Ft/AK/év vagyonkezelési díj 

megfizetését. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. Napirend 

Tárgy: Váli Faluszépítő- és védő Egyesület támogatása pályázat benyújtásához 

 

Bechtold Tamás: Az előző képviselő-testületi ülésen szándéknyilatkozatot fogadott el a 

képviselő-testület, hogy a Térségek közötti ÚMVP jogcím keretében LEADER pihenő pontok 

kialakítása címen együttműködési projektben vesz részt. Most a pályázat lebonyolításával 

javaslom, hogy a Váli Faluszépítő- és védő Egyesületet bízzuk meg. A pályázat 

utófinanszírozott. 

 

Ádám Zsuzsanna: A pályázat célja, hogy a települések egységes arculatot kapjanak.  A 

pályázati összeg településenként 5 mFt. Mi a Vajda szobor környékének felújítását tervezzük, 

ahol LEADER tábla, pihenő pad, szemetes kerül kihelyezésre. A szobor környékének 

parkosítása, térkövezés, parkoló kialakítása murvával. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal hozta az alábbi döntést. 
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Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

126/2013.(VII.25.) számú határozata 

a Váli Faluszépítő- és védő Egyesület pályázat benyújtásának támogatásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárulását adja ahhoz, 

hogy a Térségek közötti ÚMVP jogcím keretében LEADER pihenő pontok kialakítása címen 

együttműködési projektben rész véve, a Váli Faluszépítő- és védő Egyesület a Vál Község 

Önkormányzat tulajdonában lévő Vajda szobor és környékét pályázati források bevonásával 

felújítsa. A felújítás kivitelezésében és a felújítás részbeni finanszírozását biztosító pályázati 

eljárásban Vál Község Önkormányzata minden támogatást biztosít a Váli Faluszépítő- és védő 

Egyesület részére és azzal minden szükséges formában együttműködik. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 Több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és a 

ülést 19 óra 05 perckor bezárja. 

 

     -k.m.f.- 

 

 

  Bechtold Tamás    Dr. Balogh Lóránd 

  polgármester         jegyző 

 

 

 

  Ádám Zsuzsanna    Kocsis Bálint 

  hitelesítő     hitelesítő 

 

 

 

 

 


