JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-i
üléséről

Helye:

Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

Jelen vannak:Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester,
Artai Balázs képviselő, Kárpáti Hajnalka képviselő, Kocsis Bálint 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 5 fő jelen van. Az ülést 18.00 órakor megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Artai Balázsra és Kárpáti Hajnalka képviselőre,
valamint a jegyzőkönyvvezetőre, Kovács Máriára. 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 5 igen szavazattal elfogadott, határozathozatal nélkül.
Tekintettel arra, hogy az Óvoda dolgozóit is érinti egy napirend, azt kérem előre hozni, a 7.
napirendnek, így őket hamarabb elengedhetjük. A napirendet kiegészíteném még pár napirenddel,
az alábbiak szerint.
Napirend
Tárgy:
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről
3./ Beszámoló az Önkormányzat 2013 évi költségvetésének harmadik
negyedéves teljesítéséről
4./ Vál Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása
5./ Vál Község Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása
6./ Váli védőnői körzet módosítás és az azzal összefüggő döntések
meghozatala
7. / Óvodai munkaterv elfogadása
8./ Döntés a Szent László Völgye Segítő Szolgálathoz való
csatlakozásról, a váli Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának
megszüntetéséről, megszüntető okirat, valamint alapító okirat
elfogadása és Vál Község Önkormányzat Szakfeladatainak bővítése
9./ Vál Község Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadása
10./ Baracska- Kajászó- Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító és
Üzemeltető Intézményi Társulás 2013. évi költségvetésének
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harmadik negyedévi szóló beszámoló elfogadása
11./ Baracska- Kajászó- Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító és
Üzemeltető Intézményi Társulás 2013. évi ügyviteli költségeinek
elfogadásáról
12./ Kerékpáros pihenőpark kialakítása
13./ Nemzeti Földalapkezelő Szervezet nyilatkozat kérése
14./ Közétkeztetéssel kapcsolatban felmerült probléma megtárgyalása
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15./ Egyebek
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1./ Napirend
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Dr. Balogh Lóránd: A nyár sem telt el munka nélkül, 50 határozatot hozott a testület három és fél
hónap alatt. Kérem a tisztelt képviselő-testülettől előterjesztésem megtárgyalását és a határozati
javaslat elfogadást.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
156/2013. (X. 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
2./ Napirendi pont
Tárgy: Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről
Bechtold Tamás: A közmeghallgatáson már felolvastam a beszámolómat. A jelenlegi
beszámolómhoz azt a beszámolómat egészítettem ki. Van esetleg kérdés?
Kárpáti Hajnalka: Mi lesz a Tabán utcai elmaradt vis maiorral, lesz belőle valami?
Bechtold Tamás: az ÖNHIKI-be sajnos nem tudtuk betenni, de ha lehet megpróbálunk valamilyen
forrást találni a probléma kijavítására.
Ádám Zsuzsanna: A Polgárőrségnél mi a helyzet, hogy áll az ügyük?
Bechtold Tamás: Azóta volt gyűlésük, komoly indulatok feszülnek. Kérdésként merült fel, hogy
egyáltalán folytassák-e a munkájukat. Úgy érzik, hogy nem védik meg őket. Most már talán
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megnyugodtak a kedélyek, folytatják tovább a munkájukat. Lesz egy Leader pályázat, 3,5 millió Ft
összegre. Egyenlőre még nem teljesen világos, hogy mire lehet fordítani. Mindenképpen egy új
autót szeretnének, a régire az összes pénzük elmegy.
A képviselő-testület a két ülés közötti beszámolót 5 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
157/2013. (X. 29.) 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
3./ Napirend
Tárgy: Vál Község Önkormányzat 2013. hármadik negyedévi költségvetésének teljesítéséről
szóló beszámoló elfogadása
Pillmajer Csilla: Az Államháztartási törvény írja elő a beszámoló elkészítését. Kevés időnk volt az
elkészítésére.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
158/2013. (X. 29.) számú határozata
az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének három-negyedéves teljesítéséről szóló
beszámolóról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
harmadik negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4./ 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. Ha más változás nincs, akkor is az
Államkincstári előirányzat-módosításokat el kell végezni.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
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A képviselő-testület a 2013. évi előirányzat módosítást 5 igen szavazattal elfogadta, melyről az
alábbi rendeletet alkotta:
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2013. (X.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(II.14.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)
5./ Napirend
Tárgy: Vál Község Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása
Bechtold Tamás: Ennek a Programnak az elkészítése kötelező feladata volt az Önkormányzatnak
2013 július 1-vel. Csak akkor tudunk pályázni, ha van ilyen programunk.
Ádám Zsuzsanna: Beleírtam volna, hogy mit tett eddig az Önkormányzat a esélyegyenlőség
megvalósulásáért.
Dr. Balogh Lóránd: Az anyag elkészítésénél nagy segítségünkre volt a Türr István Központ. Nekik
meg kell küldeni az anyagot publikálásra.
A képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
159/2013.(X.29.) számú határozata
Vál Község Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Település Helyi Esélyegyenlőségi
Programját a mellékletnek megfelelően elfogadta.
Felelős: polgármester
Közreműködik: jegyző
Határidő: azonnal
6./ Napirend
Tárgy: A váli védőnői körzet módosítása és az azzal összefüggő döntések meghozatala
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, a két évvel
ezelőtti állapotok fognak visszaállni. Nekünk jobb lesz, eddig veszteségünk volt, így a
legmagasabb normatívát kaphatjuk.
Dr. Balogh Lóránd: Három határozatot kell elfogadni a testületnek ezzel kapcsolatosan.
A képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
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160/2013. (X. 29.) számú határozata
az iskolai védőnői feladatok ellátására kötött megállapodás megszüntetéséről
1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Etyek Vál, Tabajd
Községek Önkormányzatai által, az iskola-egészségügyi védőnői feladatok ellátására,
2011. december 16-án megkötött megállapodást közös megegyezéssel 2013. december 31.
hatállyal meg kívánja szüntetni.
2. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert – az
előterjesztés mellékletét képező – a megállapodást megszüntető szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
161/2013. (X. 29) számú határozata
Önálló védőnői körzet megállapításáról
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2014. január 01-étől kezdődően a
Váli Védőnői Körzetet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1)-(2)
bekezdéseire tekintettel az alábbiakban állapítja meg:
- Vál Község településének teljes közigazgatási területe,
- a Váli Vajda János Általános Iskola I. – VIII. évfolyamai (2473 Vál, Szent István tér 1.),
- a Váli Mesevölgy Óvoda összes csoportja (székhely: 2473 Vál, Vajda János 45, telephely,
2473 Vál, Kossuth Lajos u. 12.).
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
162/2013. (X. 29.) számú határozata
a váli Vajda János Általános Iskolával
iskolai védőnői feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váli Vajda János
Általános Iskolával az iskola-egészségügyi védőnői feladatok ellátására vonatkozóan,
2014. január 1-étől feladat ellátási szerződést köt a határozat mellékletében szereplő
szerződés tervezetnek megfelelően.

2. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
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A képviselő-testület a háziorvosi, fogorvosi, illetve védőnői alapellátási körzetekről szóló
rendelettervezetet 5 igen szavazattal elfogadta, melyről az alábbi rendeletet alkotta:
Vál Község Önkormányzata Képviselő- testületének
17/2013. (X. 29.) önkormányzati rendelete
a háziorvosi, fogorvosi, illetve védőnői alapellátási körzetekről
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)
7./ Napirend
Tárgy: Óvodai munkaterv elfogadása
Behtold Tamás: A Váli Mesevölgy Óvoda vezetője azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy
véleményezzük a 2013-14. évi munkatervüket.
Vál Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
163/2013. (X. 29.) számú határozata
a Váli Mesevölgy Óvoda 2013-2014. évi munkatervének véleményezéséről
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Mesevölgy Óvoda 2013-2014. évi
munkatervét a mellékletek alapján véleményezte és elfogadta.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal
8./ Napirend
Tárgy: Döntés a Szent László Völgye Segítő Szolgálathoz való csatlakozásról, a váli
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának megszüntetéséről, megszüntető okirat,
valamint alapító okirat elfogadása és Vál Község Önkormányzat Szakfeladatainak bővítése
Dr. Balogh Lóránd: Több határozatot is kell tárgyalni és elfogadnia testületnek. Az első a váli
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat megszüntetéséről szól. A második a megszüntető okirat
elfogadása, a harmadikról, a Szent László Völgye Alapító Okiratának jóváhagyásáról nem tud a
testület dönteni, mivel nem érkezett meg az anyag. A negyedik határozat az Önkormányzat
szakfeladat számainak módosításáról szól, még pedig a szociális étkeztetéssel történő
kiegészítésével.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
164/2013. (X. 29.) számú határozata
a váli Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat megszüntetéséről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2013. december 31-ével meg
kívánja szüntetni a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot és a 1993. évi III. törvény 86. §ában meghatározott házi segítségnyújtás, családsegítés, a szociális szolgáltatásokhoz való
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hozzáférés, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 94. § (2) bekezdésében leírt gyermekjóléti szolgáltatási alapellátás feladatokat 2014.
január 01-től a martonvásári székhelyű Szent László Völgye Segítő Szolgálattal kívánja elláttatni.
A szociális étkeztetés feladatának ellátásáról, az Önkormányzat saját szakfeladatként gondoskodik.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal
A képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
165/2013. (X. 29.) számú határozata
a váli Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat megszüntető okiratának elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a váli Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Megszüntető okiratát a határozat mellékletének megfelelően elfogadja.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal
A képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
Vál Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
166/2013. (X. 29.) számú határozata
Vál Község Önkormányzat szakfeladat számainak módosításáról
1.)
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011. (X. 13.) önkormányzati rendelet 4.
függelékét - 2014. január 01-ei hatállyal - az alábbiak szerint módosítja:
„4. függelék a 10/2011. (X. 13.) önkormányzati rendelethez
1.) Az Önkormányzat alaptevékenysége:
Szakfeladat szerinti alaptevékenysége: 8411 Általános közigazgatás
2.)

Szakfeladati rend szerinti tevékenységei:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
Út, autópálya építése
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Önkormányzati jogalkotás
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási máshova nem sorolt szolgáltatások
Önkormányzatok és társulások elszámolásai

B
370000
381103
421100
562912
562913
841112
841402
841403
841901
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38
39.
40.
41
42
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Finanszírozási műveletek
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Fejezeti és általános tartalék elszámolása
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( 5-8.
évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása ( 5-8. évfolyam)
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
Család – és nővédelmi egészségügyi gondozás
Aktív korúak ellátása
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Közgyógyellátás
Köztemetés
Gyermekjóléti szolgáltatás
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Családsegítés
Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és támogatásuk
Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok és
támogatásuk
Civil szervezetek működési támogatása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

841906
841907
841908
851011
851012
852011
852012
852021
852022
855911
855912
855914
855915
862101
862102
869031
869041
882111
882112
882113
882115
882117
882118
882122
882123
882124
889967
882129
882202
882203
889201
889921
889922
889923
889924
890216
890222
890301
890441
890442
890443
890506
8

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Zöldterület-kezelés
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása
Könyvtári szolgáltatások
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
Ápolási díj méltányossági alapon
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
Szociális étkeztetés

931102
680001
680002
813000
522001
910123
910204
882116
910501
931301
889921

„
2.) A Képviselő- testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat szakágazati besorolása szerinti
alaptevékenységét, valamint szakfeladati rend szerinti tevékenységeit a Képviselő-testület és
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011. (X. 13.) önkormányzati rendelet
függelékeként szerepelteti.
3.) Vál Község Önkormányzat Polgármestere a fenti határozatot a Magyar Államkincstár Fejér
Megyei Igazgatósága (8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5.) részére az elfogadást követő 10 napon
belül megküldi és kérelmezi a törzskönyvi adatok bejegyzését, illetve átvezetését.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal
9./ Napirend
Tárgy: Vál Község Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a a 2014 évi
belsőellenőrzési tervet és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Vál Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
167/2013. (X. 29. ) számú határozata
az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vál Község 2014. évi belső ellenőrzési
tevékenységére tett javaslatot - az elvégzett kockázatelemzésre tekintettel elfogadja - és a 2014-es
évben kezdeményezi a készpénzkezelés szabályszerűségének ellenőrzését, valamint az
Önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítottsága és szabályozottsága, valamint egyes
kontrolltevékenységek működésének ellenőrzését.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
10. Napirend
Tárgy: Baracska- Kajászó- Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi
Társulás 2013. évi költségvetésének harmadik negyedévi szóló beszámoló elfogadása
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Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és javasolja
elfogadásra.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
168/2013. (X. 29. ) számú határozata
Baracska- Kajászó- Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető
Intézményi Társulás 2013. év harmadik negyedévi gazdálkodásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete Baracska- Kajászó- Vál Viziközmű Beruházást
Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás 2013. évi költségvetésének harmadik negyedévi
teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és a Társulás beszámolóját 15.625. ezer forint
kiadási főösszeggel, valamint 30.386. ezer forint bevételi főösszeggel elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
11./ Napirend
Tárgy: Baracska- Kajászó- Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi
Társulás 2013. évi ügyviteli költségeinek elfogadásáról
A képviselő-testület 5 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
169/2013. (X. 29. ) számú határozata
Baracska- Kajászó- Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető
Intézményi Társulás 2013. évi ügyviteli költségeinek elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete Baracska- Kajászó- Vál Viziközmű Beruházást
Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás 2013. évi ügyviteli költségeit 268.017.- Ft-ban
határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
12./ Napirend
Tárgy: Kerékpáros pihenőpark kialakítása
Bechtold Tamás: A Váli Faluszépítő és - Védő Egyesület közeljövőben benyújtják „Kerékpáros
pihenőpark kialakítása” 3,5 millió Ft-os pályázatukat. Kérésük, hogy a sikeres pályázat esetén
felvételre kerülő hitellel kapcsolatban felmerülő költségek összegével támogassuk az Egyesületet.
Kárpáti Hajnalka: Mikor kerül elbírálásra?
Ádám Zsuzsanna: Majd csak tavasszal, de az év végéig be kell adni. 3-4 hónap az elbírálás.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
170/2013. (X. 29.) számú határozata
Váli Faluszépítő és – Védő Egyesület pályázat benyújtásának támogatásáról
Vál Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a térségek közti
együttműködésben, a „Vadkacsa kerékpáros túraútvonal, innovatív kerékpáros megállóhelyek
létrehozása a Velencei-tónál és a Váli Völgyben” projektben részt véve, a Váli Faluszépítő és –
Védő Egyesület, a Vál Község Önkormányzat tulajdonában álló kultúr-parkban pályázati források
bevonásával kerékpáros pihenőpontot alakítson ki. A projekt kivitelezésében, a kialakítás részbeni
finanszírozását biztosító pályázati eljárásban Vál Község Önkormányzata minden támogatást
biztosít a Váli Faluszépítő- és Védő Egyesület részére, azzal minden szükséges formában
együttműködik.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
13./ Napirend
Tárgy: Nemzeti Földalapkezelő Szervezet nyilatkozat kérése
Bechtold Tamás: A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet nyilatkozatot kér az Önkormányzattól,
hogy amennyiben átadásra kerül a pince és a hozzá tartozó termőföld, a 100.000 Ft-os bérleti díjat
elfogadjuk-e.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
171/2013. (X. 29.) számú határozata
a Vál 3701, 3702/1, 3702/2, 3702/3 és 3702/5 hrsz-ú ingatlanok Vál Község Önkormányzata
általi vagyonkezelésbe vételéről, illetve az vagyonkezelési díj felvállalásáról
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 a 100.000.-Ft/év vagyonkezelési díj megfizetését.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
14./ Napirend
Tárgy: Közétkeztetéssel kapcsolatban felmerült probléma megtárgyalása
Bechtold Tamás: A probléma az, hogy nem lehet az ebédlőből hazavinni az ebédet, ezért az
Iskolai SZMK és az Óvodai SZMK aláírást is gyűjtött. Ahány szülő, annyi féle képpen indokolja,
hogy miért akarja hazavinni az ebédet. Nem kívánok változtatni ezen a renden. Bízom benne
hogy hozzá fognak szokni.
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Kárpáti Hajnalka: Nem gondolom, hogy ez testületi hatáskör lenne. Én is úgy tudom, hogy a
környéken lévő településeken sem lehet hazavinni.
Bechtold Tamás: Leültünk az intézményvezetőkkel és úgy döntöttünk, hogy ne lehessen hazavinni
az ebédet. Most új a szolgáltató, jobb a minőség, és olcsóbb is lett az ebéd, és így legalább biztos,
hogy a gyerek eszi meg az ebédet.
Kárpáti Hajnalka: Mi van a maradékkal?
Bechtold Tamás: Egy szolgáltatóval van szerződés, aki elszállítja. Ha a testület is egyetért, akkor
tájékoztatom a szülőket, hogy nem lehet hazavinni az ebédet.
15. Napirend
Tárgy: Egyebek
a) Váli Községi Sportbarátok Egyesületének kérelme
Bechtold Tamás: Váli Községi Sportbarátok Egyesülete azzal a kéréssel fordult
Önkormányzatunkhoz, hogy a „Sportpálya és öltözők felújítása, edzőpálya kialakítására” nyert
pályázatukhoz felvett hitellel kapcsolatban felmerült költségek összegével támogassuk az
Egyesületet.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
172/2013. (X. 29. ) számú határozata
Váli Községi Sportbarátok Egyesületének kérelmével kapcsolatban
Vál Község Képviselő-testülete a Váli Községi Sportbarátok Egyesületének kérelmét elfogadta és
a „Sportpálya és öltözők felújítása, edzőpálya kialakítására” nyert pályázatukhoz felvett hitellel
kapcsolatban felmerült költségek összegével támogatja az Egyesületet, a határozat mellékletében
szereplő támogatói megállapodásnak megfelelően.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
b) Váli Faluszépítő és – Védő Egyesület kérelme
Bechtold Tamás: A Váli Faluszépítő és – Védő Egyesület szintén hasonló kéréssel keresett meg
bennünket, azt kérik, hogy a „Széchenyi utcai Hősi sétány és játszótér felújításra” nyert
pályázatukhoz felvett hitellel kapcsolatban felmerült költségek összegével támogassuk az
Egyesületet.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
173/2013. (X. 29. ) számú határozata
Váli Faluszépítő és – Védő Egyesület kérelme
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Vál Község Képviselő-testülete a Váli Faluszépítő és – Védő Egyesület kérelmét elfogadta és a
„Széchenyi utcai Hősi sétány és játszótér felújításra” nyert pályázatukhoz felvett hitellel
kapcsolatban felmerült költségek összegével támogatja az Egyesületet, a határozat mellékletében
szereplő támogatói megállapodásnak megfelelően.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
c) Lakossági bejelentés
Dr. Balogh Lóránd: Lakossági bejelentés érkezett, hogy a temetőkben egyre több a lopás, már nem
csak a fémeket viszik, hanem a virágokat, vázákat, mécses tartókat is. Kérik, hogy tegyünk
valamit.
Bechtold Tamás: Meg kell kérni a polgárőrséget és a KMB-t hogy többször járőrözzenek a
temetőknél.
Több kérdés, hozzászólás ne hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 19. 20
-kor bezárja.
-k.m.f.Bechtold Tamás
polgármester

Dr. Balogh Lóránd
jegyző

Artai Balázs
hitelesítő

Kárpáti Hajnalka
hitelesítő
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