
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-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, 
                        Krúdy Péter 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 órakor megnyitja.
Javaslatot  tesz  a  jegyzőkönyv  hitelesítőkre  Ádám  Zsuzsanna  alpolgármesterre  és  Kocsis  Bálint 
képviselőre, valamint a jegyzőkönyvvezetőre, Kovács Máriára. 

A képviselő-testület a  javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozat hozatalával.

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
186/2013. (XI. 28.) számú határozata

a 2013. november 28-ai ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadásáról

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Képviselő-testület 2013. november 28-ai ülésről 
készült  jegyzőkönyv hitelesítőinek  Ádám Zsuzsanna alpolgármestert  és  Kocsis  Bálint  képviselőt 
választja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A polgármester  napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot a meghívóban szereplő témák szerint, 
melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadott, az alábbi határozat meghozatalával.

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
187/2013. (XI. 28.) számú határozata

a Képviselő-testület 2013. november 28-ai ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. november 28-ai ülés napirendi pontjait 
az alábbiak szerint fogadta el.

Napirend

                                                                                                                                         Előterjesztő____  
 l./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehatásáról          Dr. Balogh Lóránd

         Jegyző
2./ Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről          Bechtold Tamás

         Polgármester
3./ Szociális tűzifa támogatás szabályairól szóló rendelet megalkotása        Bechtold Tamás
          Polgármester
4./ A 2473 Vál 1031/4/A/3 hrsz-ú ingatlan értékesítésének megvitatása        Bechtold Tamás
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         Polgármester
5./ Beszámoló a 2013. évi adóügyi tevékenységről                      Dr. Balogh Lóránd

         Jegyző
6./ Döntés a Bursa Hungarica programban beérkezett pályázatokról          Bechtold Tamás

          Polgármester
7./ Döntés az Arany János Tehetséggondozó Programban való           Bechtold Tamás

részvételről           Polgármester
8./ Egyebek
    
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1./ Napirend
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Dr.  Balogh  Lóránd:  Kérem  a  tisztelt  képviselő-testülettől  előterjesztésem  megtárgyalását  és  a 
határozati javaslat elfogadást.

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

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
188/2013. (XI. 28.) 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: Felolvassa két ülés közötti beszámolót, ami a jegyzőkönyv melléklete.

Kárpáti Hajnalka: Mikor lesz kész a játszótér és a Szenti István téri sétány?

Bechtold Tamás: Holnap elkészül mindkettő. Jövő héten kedden lesz a műszaki átadás. Valamikor a 
két ünnep között szeretnék ünnepélyes átadni a lakosságnak.

Kárpáti Hajnalka: Milyen stádiumban van az Egészségpályázat?

Bechtold Tamás: Holnap beszélek a pályázatírókkal, utána tudok többet mondani.

Ádám Zsuzsanna: Mi a helyzet a hulladékgazdálkodással?

Bechtold  Tamás:  Gyakorlatilag  összeomlóban  van  a  jelenlegi  rendszer.  Jelenleg  5-6  tagból  áll 
konzorcium. Komoly problémát okozott  a 10 %-os árcsökkentés. Főleg az egyébként is alacsony 
áron szállítókat tette tönkre. A mi Szolgáltatónk is elképzelhető, hogy összeomlik. Év elején nem 
tudták, hogy mennyit kell számlázni, későn is kaptuk meg az első csekkeket. Több nagyváros ki akar 
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szállni, pl. Várpalota is. Most úgy tűnik, hogy visszaáll az eredeti rendszer és újra lehet 60 literes 
kuka.

Kárpáti Hajnalka: Azt sem tudjuk, hogy ki lesz az új szolgáltató?

Bechtold Tamás: Közbeszerzést írtak ki, nem tudom mi lesz a végeredmény.

Dr. Balogh Lóránd: A hulladék törvény több módosítást vezetett be, például 40 évre lett kötve a 
szerződés, nem pedig 10 évre, valamint olyan kötelezettségeket írtak elő a Szolgáltatónak, melyeket 
nem minden esetben tudtak teljesíteni.  Az egész helyzet most még elég átláthatatlan.  Úgy tűnik, 
kezdődik  elölről  a  2013.  januári  helyzet,  amikor  igen  kaotikusan  indult  a  hulladékszállítás.  A 
Kormányhivatal bekérte a hulladékszállítást szabályozó helyi rendeleteinket. Mi ezen rendeletet még 
nem aktualizáltuk, így a régi rendeletet kell felterjesztenünk. 2014. január 27-én már látjuk, hogy ki 
lesz az új Szolgáltató, vele egyeztetünk a műszaki tartalomról és annak megfelelően elkészítjük a 
hulladék törvénynek is megfelelő rendeletünket.

A  képviselő-testület  a  két  ülés  közötti  beszámolót  6  igen  szavazattal  elfogadta,  és  az  alábbi 
határozatot hozta:

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
189/2013. (XI. 28.) 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: Szociális tűzifa támogatás szabályairól szóló rendelet megalkotása        
 
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
javasolja  elfogadásra  a  képviselő-testületnek,  azzal  a  kiegészítéssel,  hogy  ellenőrizhesse  az 
Önkormányzat, hogy a jogosultak nem értékesítették-e a tűzifát, illetve, ha eladják, három évig ne 
kaphassanak tűzifát.

Dr. Balogh Lóránd: A rendelet 6 §-át kiegészítetem ezekkel a feltételekkel.

Kárpáti Hajnalka: A határozatba is bele kell foglalni, hogy nem adhatja el a fát, és hogy ellenőrizhet  
az Önkormányzat.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal a szociális célú tűzifa juttatásáról az alábbi rendeletet alkotta:

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2013. (XI.28.) rendelete

szociális célú tűzifa juttatásáról
       

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)
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4./ Napirend
Tárgy: A 2473 Vál 1031/4/A/3 hrsz-ú ingatlan értékesítésének megvitatása    
   
Bechtold  Tamás:  2013.  november  18-án  Héring  Arabella  és  Szedlák  Tamás  vásárlási 
Szándéknyilatkozatot nyújtotta be Vál Község Polgármesterének. Polgármesterként - tekintettel az 
ingatlan hirdetésének kezdetén készített  értékbecslésre,  illetve településünk jelenlegi  ingatlanpiaci 
helyzetére  -  az  ingatlan  vételi  árát  7.000.000.-  Ft-ban  (azaz  hét  millió  forint)  határoztam  meg. 
Felvállaltam, hogyha megvalósul az értékesítés, akkor elkészítjük az energetikai tanúsítványt, ami 
kb. 50.000 Ft-ba kerül.

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

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
190/2013.(XI.28.) számú határozata

a 1031/4/A/3 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  előzetes  szándéknyilatkozatot  fogalmaz arról, 
hogy 7.000.000.-  Ft (azaz hét  millió  forint)  vételi  áron értékesíteni  kívánja a 1031/4/A/3 hrsz-ú, 
természetben a 2473 Vál, Rákóczi u. 5. szám alatt található ingatlanát, az egyedüli vételi ajánlatot 
tevő Héring Arabella és Szedlák Tamás vevőknek.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  Polgármestert,  hogy  kezdje  meg  a  tárgyalásokat  a  Vevőkkel  az 
ingatlan  adásvételének  előkészítésére  és  a  végleges  adásvételi  szerződést  terjessze  a  Képviselő-
testület elé elfogadásra.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal 

5./ Napirend
Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóügyi tevékenységről             

Kárpáti  Hajnalka:  A  Pénzügyi,  Alapellátási  és  Ügyrendi  Bizottság  megtárgyalta  az  adóügyi 
beszámolót.  A  Telekadó  miatt  vitáztunk,  de  úgy  döntöttünk,  hogy  még  egy  évig  maradjon,  és 
meglátjuk, hogy alakul a bevétel.

Bechtold Tamás: Én is úgy gondolom, hogy a Kastély miatt maradjon ez az adónem, reméljük, hogy 
egyszer végre érvényesíteni tudjuk a követelésünket.

Kárpáti Hajnalka: A Műemlékvédelem sem tud tenni semmit?

Dr. Balogh Lóránd: Nem, neki is be kell tartania a szabályokat.

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

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
191/2013. (XI. 28.) számú határozata

2013. évi adóügyi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása             

Vál  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Váli  Közös  Önkormányzati  Hivatal  –Vál 
Községet érintő - adóügyi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6./  Napirendi pont
Tárgy: Döntés a Bursa Hungarica programban beérkezett pályázatokról

Kárpáti  Hajnalka:  A  Pénzügyi,  Alapellátási  és  Ügyrendi  Bizottság  megtárgyalta  a  beérkezett 
pályázatokat és javasoljuk elfogadásra Képviselő-testületnek, azzal a kiegészítéssel,  hogy a 2014-
2015. évi pályázatoknál maximáljuk be, hogy mi az egy főre eső jövedelem maximuma, mely fölött 
már nem támogatunk kérelmeket.

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

Vál Község Önkormányzat Képviselő- testületének
192/2013. (XI. 28.) számú határozata

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázaton résztvevők támogatásáról

1.  Vál  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázaton  az  alábbi  személyeket  támogatja  fejenként  havi  2.500.-  Ft.  összeggel,  10 
hónapon keresztül:

1. Ádám Zsófia

2. Csedő Izabella

3. Csókás László

4. Csókás Tamás

5. Csókás Mára

6. Csókás Eszter

7. Denkovics Nóra

8. Fábián Anita

9. Herczku Mihály

10. Molnár Olga

11. Nagy Zoltán

12. Oroszi Borbála

13. Oroszi Lídia

14. Rozbach Margaréta

15. Róth Andrea Dalma

16. Szabó Diána

17. Szedlák Csaba

2. A Képviselő testület úgy dönt, hogy a 2014. évi költségvetésbe beépítésre kerül a Bursa Hungarica 
ösztöndíj önkormányzati önrész 425.000 Ft összegben. 

Határidő: azonnal
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Felelős: polgármester

8./ Napirendi pont
Tárgy: Döntés az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételről

Kárpáti  Hajnalka: A  Pénzügyi,  Alapellátási  és  Ügyrendi  Bizottság  megtárgyalta  a  beérkezett 
pályázatokat és javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek 2.500 Ft/ hó összegben 10 hónapon 
keresztül, az azzal a megállapítással. A bizottság javasolja, hogy a korábban meghozott határozattal a 
támogatott tanulónak megállapított 2000 Ft/fő összeget is 2.500 Ft-ra emeljék.

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

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
193/2013. (XI. 28.) számú határozata

Lukács Levente Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatásáról

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a hátrányos helyzetű 
tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.

Vál  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  támogatja,  hogy  Lukács  Levente  nyolcadik 
évfolyamos  tanuló  (anyja  neve:  Matus  Erzsébet)  Vál  település  képviseletében  részt  vegyen  a 
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy az általa delegált diák számára a 
programban  való  részvétel  idejére  (maximum  5  évre,  tanévenként  10  hónapra)  2.500.-  Ft.  havi 
ösztöndíjat nyújt. 

A Képviselő-testület ennek fedezetét a település költségvetésébe beépíti.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  tanuló  Arany  János  Tehetséggondozó 
Programba történő jelentkezéséhez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a 
tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.

Határidő: 2013. december 12.
Felelős: polgármester

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

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
194/2013. (XI. 28.) számú határozata

Babai Noémi Beatrix Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének 
támogatásáról

Vál  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  benyújtja  pályázatát  a  hátrányos  helyzetű 
tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Babai Noémi Beatrix nyolcadik 
évfolyamos tanuló (anyja neve: Kemele Éva) Vál település képviseletében részt vegyen a Hátrányos 
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.
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Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy az általa delegált diák számára a 
programban  való  részvétel  idejére  (maximum  5  évre,  tanévenként  10  hónapra)  2.500.-  Ft.  havi 
ösztöndíjat nyújt. 

A Képviselő-testület ennek fedezetét a település költségvetésébe beépíti.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  tanuló  Arany  János  Tehetséggondozó 
Programba történő jelentkezéséhez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a 
tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.

Határidő: 2013. december 12.
Felelős: polgármester

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
195/2013. (XI. 28.) számú határozata

Vál Község Önkormányzat 162/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozatának 
módosításáról

Vál  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  162/2012.  (XI.  29.)  számú 
határozatát  módosítja  akként,  hogy  a  határozatban  Kupecz  Kitti  számára  az  Arany  János 
Tehetséggondozó Program keretében megállapított havi 2.000.- Ft ösztöndíj támogatást megemeli és 
a jövőre vonatkozóan havi 2.500.- Ft-ban állapítja meg.  

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

9./ Napirendi pont
Tárgy: Egyebek

Dr.  Balogh  Lóránd:  A  Polgármesteri  Hivatal  tulajdonában  van  a  régi  Mercedes  tűzoltóautó.  A 
Tűzoltóság szeretné megkapni  az autó tulajdonjogát.  Mindenkinek egyszerűbb lenne a biztosítási 
ügyintézés miatt is és más ügyek intézése miatt is.

Több kérdés, hozzászólás ne hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 18. 50
órakor bezárja.

-k.m.f.-

Bechtold Tamás       Dr. Balogh Lóránd
   polgármester                jegyző

Ádám Zsuzsanna                    Kocsis Bálint
  hitelesítő hitelesítő
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