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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült:  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 19-én 

  megtartott  rendkívüli üléséről 

 

Helye:  Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem 

 

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

  Balázs képviselő, Csókás Zsolt képviselő, Kárpáti Hajnalka képviselő, 

  Kocsis Bálint képviselő, Dr. Balogh Lóránd jegyző 

 

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-kor 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. 

Ezt követően a napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot, kiegészítve a meghívóban 

kiküldötteket, Vál Településért Emlékérem adományozása, Bursa Hungarica 

Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás, illetve Fejezeti tartalék pályázat benyújtása. 

A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag elfogadta, határozathozatal 

nélkül. 

 

Napirend 

Tárgy          Előterjesztő  

1./ Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító  Bechtold Tamás 

      és Üzemeltető Intézményi Társulás 2013. I. félévi gazdálkodásáról polgármester 

2./ Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító  Bechtold Tamás 

     és Üzemeltető Intézményi Társulás 2013. évi költségvetés  polgármester 

      módosítása  

3./ Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító  Bechtold Tamás 

     és Üzemeltető Intézményi Társulás Társulási Megállapodásnak polgármester 

     módosításáról és egységes szerkezetben történő elfogadásáról 

4./Civil szervezetek Leader pályázatának finanszírozásához  Bechtold Tamás 

    önkormányzati kezesség vállalásáról döntés    polgármester 

5./ Iskolai védőnői feladatok ellátására kötött Társulási Megállapodás Bechtold Tamás 

      felmondásáról döntés       polgármester 

6./ Vál Településért Emlékérem adományozásáról döntés   Bechtold Tamás 

              polgármester 

7./ Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról döntés  Bechtold Tamás 

          polgármester 

8./ Fejezeti tartalék pályázat benyújtásáról döntés    Bechtold Tamás 

          polgármester 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1./ Napirend 

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

Intézményi Társulás 2013. I. félévi gazdálkodásáról 
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A képviselő-testület vita nélkül 6 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

141/2013.(IX.19.) számú határozata 

Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi 

Társulás 2013. I. félévi gazdálkodásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű 

Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás az Államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. Törvény 23. §., valamint az államháztartásról szóló 368/2011.(XII.31.) 

Kormányrendeletben meghatározottak alapján – a 2013. I. félévi gazdálkodásáról az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű 

Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás 2013. I. félévi 

gazdálkodásáról készült beszámoló 

a. kiadási főösszegét 13.860 ezer forintban, 

b. bevételi főösszegét 22.116 ezer forintban állapítja meg. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2./ Napirend 

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

Intézményi Társulás 2013. évi költségvetés módosítása 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

142/2013.(IX. 19.) számú határozata 

Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi 

Társulás 2013. évi költségvetése módosításáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű 

Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás az Államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. Törvény 23. §, valamint az államháztartásról szóló 368/2011.(XII.31.) 

Kormányrendeletben meghatározottak alapján – a 2013. évi költségvetése módosításáról a 

alábbi határozatot hozta: 

 

1. A határozat hatálya kiterjed Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást 

Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulásra, mint helyi önkormányzat jogi 

személyiségű társulásra. 

2. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű 

Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás 2013. évi 

költségvetésének módosított 

a. kiadási főösszegét  26.912 ezer forintban 

b. bevételi főösszegét  26.912 ezer forintban állapítja meg. 
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3. A Baracska-Kajászó-Vál Vízkiközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető 

Intézményi Társulás 13.145 ezer forint céltartalékot képez, melyet csak a szennyvíz 

tisztítótelep és a csatorna hálózat (garancián kívüli) meghibásodásának kijavítására 

lehet felhasználni. 

4. Készpénzt kifizetés a Társulásnál nem történik. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3./ Napirend 

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

Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról és egységes 

szerkezetben történő elfogadásáról 

 

Bechtold Tamás: A Társulási ülésen történt megállapodás alapján úgy javasoltuk elfogadásra 

a Társulási Megállapodás módosítását, hogy amennyiben nem fedezi a felújítást a Társulás 

költségvetési, akkor az önkormányzatok % arányosan (Vál tekintetében 38 %) hozzájárulnak 

saját költségvetésből. Most csak azt csináljuk meg, ami belefér az összegbe. 

 

Csókás Zsolt: Év elején el kell dönteni, hogy azt a fejlesztést vállaljuk, ami a keretbe belefér. 

 

Bechtold Tamás: A költségvetésünkben nem szerepel ilyen sor. Mi döntünk, hogy mit újítunk 

fel. A Fejérvíz Zrt. által fizetett bérleti díj, az eddigi 75 % lesz. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

143/2013.(IX.19.) számú határozata 

Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi 

Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról és egységes szerzetben történő 

elfogadásáról 

 

1. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű 

Berházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítását a határozat l. számú melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja. 

2. Ezen döntésével egyidejűleg – a határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal – 

jóváhagyja a Társulás egységes szerkezetbe foglalt Megállapodást is. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4./ Napirend 

     Tárgy: Civil szervezetek Leader pályázatának finanszírozásához önkormányzati 

kezesség vállalásáról döntés 

 

Bechtold Tamás: A Leader pályázaton nyert összegek utófinanszírozottak. A Vál Községi 

Sportbarátok Egyesülete és a Faluszépítő és – védő Egyesület nyert az általuk benyújtott 

pályázatokon. Az önkormányzat kezesség vállalását kérték hitel felvételhez. A 
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Takarékszövetkezettel történt egyeztetés alapján elfogadnak önkormányzati ingatlanokat, 

melyet jelzáloggal terhelnének meg és lehetőség van arra is, hogy keret megállapodást 

kössünk, így ezeknek a projekteknek a végeztével, amennyiben lesz még hasonló jellegű 

kezességvállalás nem kell minden alkalommal ilyen kezességvállalást megelőző eljárás 

lefolytatására.  

 

Ádám Zsuzsanna: A pályázathoz a kifizetési kérelmet úgy tudjuk benyújtani, ha az összes 

számla ki lesz fizetve. Most a Takarékszövetkezet 100 %-ban kifizeti a pályázati összeget, 

mely után a kamat törlesztést részletekben kell megfizetni az önkormányzatnak, nem egy 

összegben. 

 

Dr. Balogh Lóránd: A MÁK állásfoglalása alapján nem kell kormányzati hozzájárulás a 

kezesség vállaláshoz. 

 

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

 

 

Vál Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 144/2013. (IX. 19. ) számú határozata 

a Vál Községi Sportbarátok Egyesület részére történő kezességvállalásról 

 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vál Községi 

Sportbarátok Egyesülete „A sportpálya és öltözők felújítására és edzőpálya kialakítása” 

elnevezésű pályázatának megvalósításához szükséges 9.334.285.- Ft. összegű pénzintézeti 

kölcsönigényléshez  készfizető kezességet vállal a kölcsön visszafizetésére, valamint 

biztosítékként felajánlja a pénzintézetnek, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló váli 918., 

499/1. és 499/2. hrsz-ú ingatlanokra jelzálog kerüljön bejegyzésre a pénzintézet javára. 

 

A készfizető kezesség és a jelzálogjog szerződéses időtartamát a vonatkozó jognyilatkozatok 

aláírásától számítva a teljes kölcsönösszeg visszafizetéséig vállalja a Képviselő-testület. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a kezességvállalással és a jelzálog 

eljárással kapcsolatos ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott jognyilatkozatok aláírására. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

 

Vál Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 145/2013. (IX. 19. ) számú határozata 

a Váli Faluszépítő és –védő Egyesület részére történő kezességvállalásról 

 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váli Faluszépítő és  -

védő Egyesület „Széchenyi utcai Hősi sétány és játszótér felújítása” elnevezésű pályázatának 
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megvalósításához szükséges 14.499.929.- Ft. összegű pénzintézeti  kölcsönigényléshez  

készfizető kezességet vállal a kölcsön visszafizetésére, valamint biztosítékként felajánlja a 

pénzintézetnek, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló váli 918., 499/1. és 499/2. hrsz-ú 

ingatlanokra jelzálog kerüljön bejegyzésre a pénzintézet javára. 

 

A készfizető kezesség és a jelzálogjog szerződéses időtartamát a vonatkozó jognyilatkozatok 

aláírásától számítva a teljes kölcsönösszeg visszafizetéséig vállalja a Képviselő-testület. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a kezességvállalással és a jelzálog 

eljárással kapcsolatos ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott jognyilatkozatok aláírására. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5./ Napirend 

     Tárgy: Iskolai védőnői feladatok ellátására kötött Társulási Megállapodás 

felmondásáról döntés 

 

Kárpáti Hajnalka: Az önkormányzat érdekeit figyelembe véve szükséges a képviselő-

testületnek ezt a döntést meghozni, ugyanis a településen lecsökkent a születések száma, 

ezáltal a védőnői szolgálatra lehívható összeg a pontszámok alapján kevés lenne, ha nem 

vennénk vissza a 4-8. évfolyam tanulóit az iskolából. Eddig a tabajdi kolleganő látta el ezt a 

feladatot, de nem lesz kevesebb a pontszáma, mert másik iskola tartozik hozzá és Mány 

Községgel kiegészülhet a körzete.  

 

Dr. Balogh Lóránd: Egyeztettem az érintett önkormányzatok jegyzőivel, a feladat ellátási 

társulási megállapodás felmondásáról. Úgy tűnik a társult települések partnerek az együttes 

döntéssel történő megszüntetésben, de szükséges legalább egy elvi határozat ahhoz, hogy a 

gesztor település elindíthassa a megszüntetési folyamatot. 

 

Bechtold Tamás: Egyeztettem a tabajdi polgármester úrral, aki arról biztosított, hogy Tabajd 

nem fog ellenállni. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Nem Vál a gesztor, így Tabajd kell levezényelje a megszüntetési 

folyamatot. Bízunk abban, hegy ez december 31-ével megtörténik. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

146/2013.(IX.19.) számú határozata 

az iskola védőnői feladatok ellátására kötött Társulási Megállapodás felmondásáról 

 

1. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, mely szerint 

kezdeményezi a Tabajd és Etyek Önkormányzatokkal, a váli Vajda János Általános 

Iskola 4-8. évfolyamainak orvosi védőnői feladatainak ellátására létrejött Társulás 

2013. december 31-ével történő megszüntetését. 

2. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a gesztor, Tabajd Község 

Önkormányzatát, hogy folytassa le a szükséges egyeztetési eljárást a Társulás 

megszüntetésére vonatkozóan. 
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3. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy 2014. 

január 01-től a váli Vajda János Általános Iskola 4-8. évfolyamaiban az iskolai 

védőnői feladatokat a Váli Védőnői Szolgálattal kívánja elláttatni. A Képviselő-

testület felkéri a Polgármesteri Hivatal illetékeseit arra,hogy a védőnői körzet 

működési engedélyének módosításhoz szükséges eljárást folytassák le. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

6./ Napirend 

     Tárgy: Vál Településért Emlékérem adományozásáról döntés 

 

Bechtold Tamás: Hoppár György és ifj. Hoppár György nagyon sokat tesznek a településért, a 

Polgárőrségben végzet munkájuk kiemelkedő. Erkölcsi támogatásként javasolom a Vál 

Településért Emlékérem adományozását mindkét személynek, mely elismerés a Polgárőrség 

számára is. 

 

Csókás Zsolt: Ha névre szólóan adjuk az elismeréseket nem fogjuk ösztönözni a 

Polgárőrséget. 

 

Bechtold Tamás: A múlt eseményeinek okán, a Rendőrkapitány úrral történt egyeztetés 

alapján, a kapitányság tájékoztatást tart a polgárőrség részére, hogy milyen hatáskörrel 

rendelkeznek, mit tehetnek egy-egy akció kapcsán. Az Október 23-i ünnepélyen szeretném 

átadni a kitüntetéseket, melyre természetesen meghívjuk a Kapitány urat is. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

147/2013.(IX.19.) számú határozata 

Vál Településért Emlékérem adományozásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vál Településért Emlékérmet adományoz 

Hoppár György részére a Vál Polgárőrségben végzett munkájáért, és Vál Községért tett 

kiemelkedő tevékenységéért.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

148/2013.(IX.19.) számú határozata 

Vál Településért Emlékérem adományozásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete  Vál Településért Emlékérmet adományoz ifj. 

Hoppár György részére a Vál Polgárőrségben végzett munkájáért és Vál Községért tett 

kiemelkedő tevékenységéért. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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7./ Napirend 

    Tárgy: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról döntés  

 

Bechtold Tamás: Arról kell dönteni a képviselő-testületnek, hogy támogatóként csatlakozik-e 

az Önkormányzat a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. 

 

Kárpáti Hajnalka: Hogyan hirdetjük meg?  

 

Dr. Balogh Lóránd: A képviselő-testületnek nincs jogköre. Azokat a paramétereket - amiket 

meghatároztunk a tavaly összeállított rendeletben, és melyet hatályon kívül kellett helyezni-  

most is alkalmazhatja az Önkormányzat. csak nem rendeleti formában. Szociális rászorultság, 

jövedelmi feltétel alapján rangsorol és támogatja például az első tíz jelentkezőt. Mindez csak 

az Önkormányzat döntésén múlik. 

 

Ádám Zsuzsanna: Támogassuk szerintem azokat a személyeket, aki már felsőoktatási 

intézménybe járnak. Például az első 15 főt. 

 

Kárpáti Hajnalka: Szociális rászorultság alapja van a törvény szerint a támogatásnak.  

 

Ádám Zsuzsanna: Az előző években egy keretet határoztunk meg. 

 

Bechtold Tamás: Most elvi döntést kell hozni, hogy csatlakozunk az Ösztöndíjrendszerhez, a 

részletekről később döntünk. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

149/2013.(IX.19.) számú határozata 

a Bursa Hungarica program 2013-2014. év kiírásában való részvételről 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2013-2014. évben 

csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot írja alá és jutassa el az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelőhöz. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8./ Napirend  

     Tárgy: Fejezeti tartalék pályázat benyújtásáról döntés 

 

Bechtold Tamás: Ez a támogatás egy teljesen új rendszer, amire be lehet nyújtani igényt. 

Sokféle lehetőség van, amit figyelembe tudunk venni és sok új tételt is beépíthetünk a 

pályázatba. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Ennél a pályázaton való indulásról szóló határozatnál nincs formai 

kötöttség, mint az eddigi ÖNHIKI pályázatoknál, elég egy határozat a támogatási igény 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

150/2013.(IX.19.) számú határozat 

a megyei önkormányzati tartalék és a helyi önkormányzatok működőképességét szolgáló 

2013. év kiegészítő támogatásra vonatozó igény benyújtásáról 

 

Vál Község Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 

2012. évi CCIV. törvény IX. fejezetének 4. melléklet, l. IV. és 3. pontjai alapján támogatási 

igényt nyújt be a helyi önkormányzatok működőképességét szolgáló 2013. évi kiegészítő 

támogatására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9. Egyebek 

 

Csókás Zsolt: Az óvodavezető kérelmét tolmácsolom, hogy a Kossuth u. 12. szám alatti 

Óvoda épületbe szeretnének internet hálózatot. 

 

Bechtold Tamás: Meg kell nézni, hogy milyen költsége van, hogyan lehet megoldani. 

 

Csókás Zsolt: A Református Egyháztól, a szomszéd épülettől meg lehetne oldani. 

 

Kocsis Bálint: Egyeztetek a Református Egyház vezetésével, nem hiszem, hogy ellenállnának 

a kérésnek. 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az 

ülést bezárja 19.50 órakor. 

 

     -k.m.f.- 

 

 

 Bechtold Tamás      Dr. Balogh Lóránd 

 polgármester             jegyző 

 

 

 

 

 Ádám Zsuzsanna      Kocsis Bálint 

 hitelesítő       hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


