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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 5-i 

                        üléséről 

 

Helye:  Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem 

 

Jelen vannak:Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Csókás 

  Zsolt képviselő, Kárpáti Hajnalka képviselő, Kocsis Bálint képviselő, 

  Krúdy Péter képviselő, Dr. Balogh Lóránd jegyző, Pillmajer Csilla pénzügyi 

  vezető 

 

NAPIREND ELŐTT 

 

Bechtold Tamás polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, 

mivel a 6+1 fő képviselői létszámból 6 fő jelen van. Az ülést 18.00 órakor megnyitja. 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Ádám Zsuzsanna alpolgármesterre és Kocsis 

Bálint képviselőre, valamint a jegyzőkönyvvezetőre, Simon Lászlónéra. A képviselő-testület a  

javaslatot egyhangúlag elfogadta, határozathozatal nélkül. 

 

A napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot a meghívóban szereplő témákat kiegészítve az 

alábbiak szerint, melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadott, határozathozatal 

nélkül. 

 

Napirend 

Tárgy:           Előterjesztő 

1./ Vál Község Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetésének  Bechtold Tamás 

      teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása    polgármester 

2./ Vál Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása Bechtold Tamás 

          polgármester 

3./ Orvosi Ügyelet szerződés módosítás elfogadása    Bechtold Tamás 

          polgármester 

4./ Járási Önkéntes Mentőcsoportok megalakítása    Bechtold Tamás 

          polgármester 

5./ Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról szóló beszámoló  Dr. Balogh Lóránd 

     elfogadása         jegyző 

6./ Nagy Magyar Engesztelés       Bechtold Tamás

          polgármester 

7./ „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozatban  Bechtold Tamás 

      való részvételről döntés       polgármester 

8./ „Te szedd” programban való részvételről döntés    Bechtold Tamás 

          polgármester 

9./ Váli Polgárőrséggel  kötendő együttműködési megállapodás   Bechtold Tamás 

     elfogadása         polgármester 

10./ Intézményi térítési díjak megállapítása     Bechtold Tamás 

          polgármester 

11./ Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásról szóló  Bechtold Tamás 

      rendelet módosítása       polgármester 

12./ Vásárokról és piacokról szóló rendelet tervezet megvitatása  Bechtold Tamás 

          polgármester 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1./ Napirend 

Tárgy: Vál Község Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló 

beszámoló elfogadása 

 

Pillmajer Csilla: Az I. félévi gazdálkodást úgy foglaltam össze, ahogyan minket el fognak 

számoltatni év végén. Mely feladatra, milyen támogatást kaptunk, és milyen költségeink 

voltak. Jelenlegi állapot szerint visszafizetési kötelezettség nem keletkezne. Nagyobb eltárás a 

Családsegítő Szolgálatnál volt, de idő közben szerkezet átalakítási forrásból megkaptuk a 

különbözetet. Az egyéb kötelező feladatokra kapott 6 mFt, nagyon kevés.  

 

Bechtold Tamás: A könyvtár ellátás hogyan működik? 

 

Pillmajer Csilla: Közművelődési feladatokra lett könyvelve. 

 

Kárpáti Hajnalka: A könyvtár működése miből áll? 

 

Bechtold Tamás: A könyvtár rendesen működik. Itt voltak a megyei könyvtárból, könyveket 

leltároztak, beindították az új rendszert. Nem nagy a könyvállomány, de számítógépen 

működik a rendszer és azon keresztül lehet megigényelni azokat a könyveket, melyek 

nincsenek meg a mi könyvtárunkban. 

 

Kárpáti Hajnalka: A jövő évben hogyan lesz? Tudomásom szerint kötelező feladatellátás. 

 

Bechtold Tamás: 2013. december 31-ig van megbízása a jelenlegi könyvtárosnak. Nagyon 

lelkes. Majd a költségvetésnél meglátjuk a továbbiakat. 

 

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

előterjesztést és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

131/2013.(IX.05.) számú határozata 

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi 

költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

2./ Napirend 

Tárgy: Vál Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 

 

Pillmajer Csilla: Az ÁHT úgy fogalmaz, hogy az I. negyedév kivételével minden negyedévet 

követően kötelező előirányzat módosítást végezni. Az óvodánál és családsegítő szolgálatnál  

bérkompenzáció történt, melyet az Állam megtérít. A hivatalnál a legnagyobb eltárás a posta 
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költség. Változás az is, eredetileg beterveztük a szoc. program vásárlását, de jobbnak láttam 

az önkormányzatnál lekönyvelni. Önkormányzati előirányzatoknál személyi jellegű 

előirányzat módosítást bérkompenzáció miatt kellett igényelni, másrészt a MÁK értesítések 

alapján szociális támogatások indokolják. 

 

Bechtold Tamás: A költségvetés alakulása a negyedév végén -2 mFt volt, félévkor már -10 

mFt. Megfordult a fejünkben, mi lesz év végén. Szerkezet átalakításra kaptunk plusz 

normatívát, ami kicsit oldotta a helyzetet. Beadjuk az ÖNHIKI pályázatot is. 

 

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

előterjesztést és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület a 2013. évi előirányzat módosítást 6 igen szavazattal elfogadta, melyről 

az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2013.8IX.05.) rendelete 

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(II.14.) számú önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

3./ Napirend 

Tárgy: Orvosi Ügyelet szerződés módosítás elfogadása 

 

Dr. Balogh Lóránd: A Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyelet Társulás székhelyét 

szükséges módosítani és szakágazati számmal kiegészíteni.  

 

A képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat  Képviselő-testülete 

132/2013.(IX.05.) számú határozata 

Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodás 

módosítása – az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás javítása 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

l. A 132/2013.(IX.05.) számú Kt. határozattal elfogadott, egységes szerkezetű Társulási 

Megállapodást a következők szerint módosítja: 

2. A megállapodás 1.2 helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„Vál Község Önkormányzata 

székhelye: 2473. Vál, Vajda János u. 2 

képviseli: Bechtold Tamás 

lakosságszáma: 2539 fő” 

3. A megállapodás 2.2 helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 „2.2 A társulás székhelye: 2060. Bicske, Hősök tere 4.” 

4. A megállapodás l.sz. mellékletében: Az alaptevékenység szakágazati besorolása (862 000 

Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása) helyébe az alábbi 

szövegrész lép: 

 „Az alaptevékenység szakágazati besorolása: 
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 862 100 általános járó beteg ellátás” 

5. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatot a munkaszervezeti feladatokat ellátó 

Bicskei Polgármesteri Hivatal részér soron kívül megküldje. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

4./ Napirend 

Tárgy: Járási Önkéntes Mentőcsoportok megalakítása 

 

Bechtold Tamás: Meghirdetjük a településen és szeptember 23-ig várjuk a jelentkezőket.  

 

5. Napirend 

Tárgy: Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása 

 

Dr. Balogh Lóránd: A hivatal 10 fővel működöt az elmúlt évben. Ebbe a létszámba még az 

építéshatósági kollégák is benne vannak. Két új pénzügyes kolleganő került a hivatalba. A 

szociális és gyámügyi előadó is nyugdíjba ment, helyébe egy pénzügyes kolleganő került. A 

második félév nagy feladata a közös önkormányzati hivatal előkészítése volt. Az év végén az 

adósság konszolidáció nem kis feladattal járt. A II. félévben helyettesítettem Kajászón. 

 

Krúdy Péter: A beszámolónak annak van értelme, ha közelebb van az adott évhez. 

 

Csókás Zsolt: A munkaterv összeállításakor a képviselő-testület határozta meg ezt az 

időpontot. A jövőben erre figyelünk. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

133/2013.(IX.05.) számú határozata 

a Polgármesteri Hivatal 2012. évi működéséről szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2012. évi 

működéséről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 

 

Felelős: dr. Balogh Lóránd jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Csókás Zsolt: Köszönetét fejezi ki a hivatal dolgozói felé, amiért azt a munkát az elmúlt 

években nem lett elvégezve, azt most folyamatosan pótolják. 

 

Bechtold Tamás: Azt tudom megerősíteni, a jelenlegi légkörben lehet dolgozni. Vannak azért 

problémák, amit kezelni kell. A nyáron a diák munka kő kemény feladat volt. Jó 

visszajelzések jönnek a lakosság részéről, hivatal a munkáját illetően. 

 

 

6. Napirend 

Tárgy: Nagy Magyar Engesztelés 

 

Bechtold Tamás: Egy közös cél érdekében összeköti az önkormányzatokat ez a mozgalom. 
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Csókás Zsolt: Kinek jó, hogy épül egy kápolna? Válnak ebből nem hiszem, hogy lesz 

hozadéka. 

 

A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 1 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

134/2013.(IX.05.) számú határozata 

a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom céljainak támogatásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete üdvözli a Világ Királynője Mozgalom 

megalakítását, céljaival, szellemiségével, értékrendjével egyetért. 

A képviselő-testület kéri az egyházi és világi vezetőinket, hogy támogassák és tegyék 

lehetőség az Engesztelő Kápolna megépítését Budapesten, a Szent Anna-réten. 

 

Határidő: 2013. szeptember 20. 

Felelős: polgármester 

 

A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 1 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

135/2013.(IX.05.) számú határozata 

Egy marék föld adományozása 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Életfa Kárpát-medence Összefogás 

kezdeményezését megismerve úgy határozott, hogy az önkormányzat a Nemzet egységének 

megvalósításához egy marék föld adományoz. 

Az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az egy marék földet 

Komlóska Község Önkormányzata címére eljuttassa. 

 

Határidő: 2013. szeptember 20. 

Felelős: polgármester 

 

Kárpáti Hajnalka: Az Ürményi Kastélyról mit tudunk? 

 

Bechtold Tamás: Júliusban bejárást tartott az Örökségvédelmi Hivatal. Várjuk a véleményét a 

Kastéllyal kapcsolatban.  Be kell perelni a tulajdonost.  

 

Kárpáti Hajnalka: Nyilvánosság elé nem érdemes vinni? 

 

Bechtold Tamás: Ilyen történet, az országban több száz van. 

 

Csókás Zsolt: Magánkézben van a kastély, nem tudunk mit kezdeni vele. Az önkormányzaté a 

régi iskola, azzal sem tudunk mit kezdeni. 

 

Ádám Zsuzsanna: Az óvoda tervet fel kellene frissíteni, megpróbálni részletekben pályázni a 

felújításra. 

 

8. Napirend 

Tárgy: „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozatban részvétel 
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Bechtold Tamás: A programsorozatban való részvételért 250 eFt-ot kap az önkormányzat. A 

programok között szerepel a Szüreti felvonulás és bál, ill. kötelező elem vasárnap este 21.30 

órakor tűzgyújtás. 

 

Ádám Zsuzsanna: Három kötelező elem, melyet tartalmaznia kell a programnak, csak azok a 

települések jogosultak támogatásra. Napközbeni program, jelen esetben a Szüreti felvonulás 

és bál, tűzgyújtás, illetve a programsorozat arculati elemeit tartalmazó plakát elhelyezése és 

közzététele. 

 

Krúdy Péter: Az arculati elemet hogyan kell megjelentetni? 

 

Ádám Zsuzsanna: A meghívón szereplő Logo-val. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 1 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

136/2013.(IX.05.) számú határozata 

az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” – programsorozatban való részvételről 

 

Vál Község önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt kíván venni az 

„Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozatban 2013. szeptember 28-án Szüreti 

felvonulás és bál megtartásával és csatlakozik a 2013. szeptember 29-én megszervezett 

összehangolt tűzgyújtáshoz, a programsorozat arculati elemeit tartalmazó plakátok 

közzétételével. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a programok előkészítésére vonatozó 

előkészületek megszervezésével. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

8.Napirend 

Tárgy: TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akciónap 

 

Bechtold Tamás: Várható, hogy tekintélyes létszám lesz jelen ebben az önkéntes programban. 

Több civil szervezet is regisztrált. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

137/2013.(IX.05.) számú határozata 

a „Te szedd” programban való részvételről 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  részt kíván venni a 2013-

as „Te szedd” programsorozatban és csatlakozik a 2013. szeptember 14-én megszervezett 

országos szemét szedési akcióhoz. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a program előkészítésére vonatozó 

előkészületek megszervezésével. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

9. Napirend 

Tárgy: Együttműködési megállapodás a Vál Polgárőrséggel 

 

Bechtold Tamás: A Polgárőrséggel kötendő megállapodásról már több ízben esett szó, 

melynek több haszna van. A Polgárőrség részére vásárolt autó az Önkormányzat nevén van, a 

Polgárőrség üzemeltetésében. A cégautó adó Országos Polgárőr Szövetség általi átvállalását is 

megoldaná ez a megállapodás. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

138/2013.(IX.05.) számú határozata 

a Váli Polgárőrséggel kötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletének 

megfelelően együttműködési megállapodást kíván kötni a Váli Polgárőrséggel. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

10. Napirend 

Tárgy: Intézményi térítési díjak megállapításáról 

 

Bechtold Tamás: A közétkeztetést új vállalkozó látja el, új díjszabással, ezért szükséges 

módosítani az intézményi térítési díjakra vonatkozó rendeletet. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2013.(IX.05.) számú önkormányzati rendelete 

az intézményi térítési díjak megállapításáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

11. Napirend 

Tárgy: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásról szóló rendelet módosítása 

 

Bechtold Tamás: A térítési díj módosítása miatt szükséges a szociális étkeztetés díját is 

módosítani, ezért kell elfogadni az előterjesztés szerinti rendeletet. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 6 igen szavazattal alkotta meg az alábbi rendeletet. 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2013.(IX.05.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásról szóló 4/2010.(VII.01.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

12. Napirend 

Tárgy: Vásárokról és piacokról szóló rendelet – I. olvasat 

 

Bechtold Tamás: Több alkalommal felvetődött, hogy a településen kirakodó iparcikk 

árusok balesetveszélyt okoznak a főúton. Ennek a szabályozására készült a vásárokról és 

piacokról szóló rendelet tervezet. Valamilyen módon egy helyre, szervezett formában kell 

engedni kipakolni az árusokat. Ezért gondoltuk, hogy a tűzoltó laktanya mögötti beton 

pályát jelöljük ki árusító helyként. A Tűzoltóságnál mindig van ügyeletben valaki, aki 

tudja koordinálni, irányítani az árusokat és a rendre is tudnak figyelni. A beton pálya 

40x20 m, azt kellene úgy kijelölni, hogy egy bizonyos területért tudjunk helypénzt szedni. 

Azt kell eldönteni, hogy méterben, vagy m2-ben határozzuk meg a területet ill. árat. 

 

Csókás Zsolt: A gépkocsiknak külön hagyjunk el helyet a parkolásra és úgy határozzuk 

meg a fizetendő árat. 

 

Krúdy Péter: Ha a beton pályára be kényszerítjük az árusokat elszoknak Válból. A 

lakosság részéről van igény az árusításra. A helyi lakos árusoktól nem kérnék pénzt. 

 

Kocsis Bálint: A Válban előállított termékekből árulónak ne kelljen fizetni. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Ezt a rendeletben ilyen módon nem lehet szabályozni. Esetleg kisebb 

kijelölt helyeket lehet felfesteni, a helyi lakosoknak, akik nem gépkocsival jönnek. 

 

Ádám Zsuzsanna: Az iparcikk, ruha, édesség és előre csomagolt élelmiszer, valamint 

zöldség és gyümölcs vásár nyitva tartását javasolja szombat 6.oo-12.oo időponttal 

kiegészíteni. 

 

Több alternatíva felmerült a terület nagyságra vonatozóan, ill. az ár tekintetében, melyet a 

képviselő-testület 2 m x 5 m terület egységenként 500.-Ft-ban határozta meg, és javasol 

beépíteni a rendelet 2. mellékletébe.  

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

139/2013.(IX.05.) számú határozata 

a vásárokról és piacokról szóló önkormányzati rendelet  

első olvasatának elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vásárokról és piacokról szóló 

önkormányzati rendelet tervezetét első olvasatban elfogadja, további átdolgozásra 

alkalmasnak tartja. 
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A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a rendelet-tervezet végső változatát társadalmi 

véleményeztetést követően terjessze elő Képviselő-testület soron következő ülésére. 

 

Határidő: a társadalmi véleményezést követő képviselő-testületi ülés 

Felelős: jegyző 

 

14. Napirend 

Tárgy: Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 

 

Bechtold Tamás: Az elmúlt évben vetődött fel, hogy ne az év végén tartsa az 

Önkormányzat a közmeghallgatást, hanem egy korábbi időpontban. Ezért már a 

képviselő-testület üléstervében is októbert határoztuk meg. Kérem a képviselő-testületet, 

hogy a pontos időpontról és napirendről hozzon egy határozatot. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

140/2013.(IX.05.) számú határozata 

a közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közmeghallgatás időpontját 2013. 

október 10-én 18.oo órában határozza meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013. október 10. 

 

Több kérdés, hozzászólás ne hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az 

ülést 21.20  órakor bezárja. 

 

 

      -k.m.f.- 

 

 

  Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 

  polgármester       jegyző 

 

 

 

  Ádám Zsuzsanna     Kocsis Bálint 

  hitelesítő      hitelesítő 
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