
JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, 
   Artai Balázs képviselő, Csókás Zsolt képviselő, Kárpáti Hajnalka 
   képviselő, dr. Balogh Lóránd jegyző 
 
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 6+l fő 
létszámból 5 fő jelen van. Az ülést 18.05 órakor megnyitja. 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Kárpáti Hajnalka és Artai Balázs képviselőkre, 
valamint a jegyzőkönyvvezetőre Simon Lászlónéra. A képviselő-testület a hitelesítőkre tett 
javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
34/2014.(II. 27.) számú határozata 

a 2014. február 27-i ülés jegyzőkönyvének hitelesítőiről 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. február 27-i ülés hitelesítőinek Kárpáti 
Hajnalka és Artai Balázs képviselőket választotta. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Ezt követően a polgármester a kiküldött napirendi pontokat kiegészítve - a Szent László 
Völgye Kistérségi Társulás költségvetés elfogadására, hulladékszállításra kötendő szerződés 
elfogadására, a Váli Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás elfogadására, a 
vagyonrendelet elfogadására, építőipari tranzitpályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint a Váli Faluszépítő- és védő Egyesület és  a 
Váli Sportbarátok Egyesülete kérelmének megtárgyalására, a Balán-Bánya testvértelepüléssel 
kapcsolatos döntésre  - tesz javaslatot a napirendi pontok tárgyalására, a 12. napirend 
levételére,  az alábbiak szerint.  
 
A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalását 5 igen szavazattal elfogadta, melyről az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
35/2014.(II. 27.) számú határozata 

a 2014. február 27-i ülés napirendjéről 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 27-i ülésén a következő 
napirendi pontok tárgyalásáról döntött. 
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./ Vál Község Önkormányzatának a települési hulladékkal kapcsolatos  Bechtold Tamás 
 közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól szóló,  Polgármester 
önkormányzati rendeletének elfogadása 
4. Vál Község Önkormányzatának a nem közművel összegyűjtött   Bechtold Tamás 
háztartási szennyvízzel kapcsolatos  kötelező helyi közszolgáltatásról  Polgármester 
szóló önkormányzati rendeletének elfogadása       
5./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes  Bechtold Tamás 
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendeletének Polgármester 
megalkotása    
6./ Vál Község Önkormányzatának intézményi térítési díjak   Bechtold Tamás 
megállapításáról szóló önkormányzati rendeletének elfogadása  Polgármester 
7./ Váli Közös Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi   Bechtold Tamás 
szabályairól szóló önkormányzati rendeletének elfogadása   Polgármester 
8./ Váli Közös Önkormányzatának az egyes anyakönyvi események  Dr. Balogh Lóránd 
engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó   Jegyző 
többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati  
rendeletének első olvasatának elfogadása   
9./ Döntés a Szavazatszámláló Bizottság tagjairól és a póttagokról Dr. Balogh Lóránd 
          Jegyző 
10./ Vál Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből Bechtold Tamás 
eredő 2013-2016. évi fizetési kötelezettségeinek megállapítása  Polgármester 
11./ Vál Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből Bechtold Tamás 
eredő 2014-2017. évi fizetési kötelezettségeinek megállapítására  Polgármester 
12./ A Váli Sportbarátok Egyesületének 2013. évi tevékenységéről Bechtold Tamás 
szóló beszámoló megvitatása       Polgármester 
13./ A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységérőlBechtold Tamás 
szóló beszámoló megvitatása       Polgármester 
14./ Vál Község környezeti állapotáról szóló 2013. évi éves jelentés  Bechtold Tamás 
elfogadása         Polgármester 
15./ Döntés a Váli Polgárőr Egyesületnek nyújtandó kölcsön ügyében Bechtold Tamás 
          Polgármester 
16./ Döntés a Váli Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának cseréjére  Bechtold Tamás 
beérkezett árajánlatokról (árajánlatok mellékelve, szóbeli előterjesztés) Polgármester 
17./ Döntés képzés és oktatás megszervezésére és lebonyolítására kiírt  Bechtold Tamás 
közbeszerzés lefolytatására bekért árajánlatokról, a közbeszerzés   Polgármester 
lebonyolítójának személyéről (árajánlatok mellékelve, szóbeli előterjesztés) 
18./ Egyebek 
 - Határozat meghozatala a Képviselői vagyonnyilatkozatok leadásának megtörténtéről 
  (2013 és 2014. évekre vonatkozóan, szóbeli)  
 - Döntés hagyatéki eljárásban felajánlott ingatlanrész elfogadásáról (szóbeli) 
19./ Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása 
20./ A Váli Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére vonatozó Társulási  
megállapodás módosítása 
21./ Az Önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosítása   Dr. Balogh Lóránd 
22./ Váli Faluszépítő és – védő Egyesület kérelme    Bechtold Tamás 
23./ Vál Községi Sportbarátok Egyesületének kérelme    Bechtold Tamás 
24./ Balán-bánya  testvértelepüléssel kapcsolatos döntés    Bechtold Tamás 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 



 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
A képviselő-testület vita nélkül, 5 igen szavazattal elfogadta a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
36/2014.(II.27.) 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./ Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről 
 
A képviselő-testület vita nélkül, 5 igen szavazattal elfogadta a két ülés közti fontosabb 
eseményekről szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
37/2014.(II.27.) 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 
 
- Törvényességi felhívás 

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

 
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

38/2014. (II. 27.) számú határozata 
a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásainak megtárgyalásáról 

 
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/108-
1/2014. számú törvényességi felhívásaiban foglaltakat megvitatta, a szükséges döntéseket 
meghozta.  
 
Felhívja a Jegyző Úr figyelmét, hogy a jövőben a törvénysértés elkerülése érdekében a 
jogszabály szerint járjon el, a határidőket tartsa be. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 



 
 

3./A Vál Község Önkormányzatának a települési hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól szóló, önkormányzati 
rendeletének elfogadása 
 
Bechtold Tamás: A rendelet tervezet Vál Község honlapján véleményeztetésre, 
társadalmasításra közzé lett téve a honlapon, ahol egy vélemény érkezett. A képviselő-testület 
az előző ülésen, első olvasatban elfogadhatónak tartotta a rendelet tervezetet. Most a rendelet 
elfogadásáról kell dönteni. 
 
Dr. Balogh Lóránd: Egy észrevétel érkezett a rendelettel kapcsolatban, de az sem a rendelet 
szövegére vonatkozott leginkább, hanem a hulladékszállítás technikai lebonyolításával 
kapcsolatosan. Polgármester úr. a Szolgáltatóval egyeztetve már megválaszolta az észrevételt. 
 
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
A képviselő-testület Vál Község Önkormányzatának a települési hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól szóló, önkormányzati rendeletét 
5 igen szavazattal elfogadta, melyről az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete  

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és 
igénybevételének szabályairól 

 
A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete. 
 
3./B Együttműködési Megállapodás elfogadása hulladékkezelési közszolgáltatásra 
 
Bechtold Tamás: 2006-ban 168 önkormányzat összefogásával jött létre a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, melynek feladata a települési szilárd 
hulladék-gazdálkodás integrált ellátása. A Társulási Megállapodás szerint a hulladékkezelési 
közszolgáltatás szervezése keretében a Társulás feladata a hulladékkezelési Közszolgáltató 
kiválasztása és szerződéskötés.  A Társulás közbeszerzési eljárás keretében kiválasztotta a 
nyertes ajánlattevőket. A konzorcium tagjaként mint szolgáltató Vál tekintetében a VHG 
Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A 
Szolgáltatóval külön szerződést köt minden település, így Vál is. Ennek a szerződésnek a 
szövege kerül beterjesztésre. Annyi a változás az előző évhez képest, hogy 60 l-es edény a 
szabvány, illetve a 110 l-es edény. Külön matricával ellátott zsákban kihelyezett hulladékot is 
köteles a szolgáltató elszállítani a szabvány edényen kívül. 
 
A képviselő-testület a hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó Együttműködési 
Megállapodást elfogadta, melyről 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
39/2014.(II.27.) számú határozata 

hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó Együttműködési Megállapodás 
elfogadásáról 



 
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési szilárd hulladék 
elszállításának feltételeire vonatkozóan, a határozat mellékletének megfelelően 
Együttműködési Megállapodást köt a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft. 
közszolgáltatóval (8000. Székesfehérvár, Sörház tér 3.,) és a VHG Velencei-tavi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel mint a konzorcium tagjával, mint szolgáltatóval 
(2481. Velence, Tópart u. 26.). 
 
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
Együttműködési Megállapodás aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
4./ Vál Község Önkormányzatának a nem közművel összegyűjtött háztartási  
szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati 
rendeletének elfogadása 
 
Bechtold Tamás: A rendelet véleményeztetése, társadalmasítása Vál Község honlapján 
megtörtént. Észrevétel nem érkezett. 
 
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a rendelet tervezetet 
megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendeletet, melyről az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi 
közszolgáltatásról 

 
A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete. 
 
5./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló önkormányzati rendeletének megalkotása 
 
Bechtold Tamás: A rendelet véleményeztetése, társadalmasítása Vál Község honlapján 
megtörtént. Észrevétel nem érkezett. 
 
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a rendelet tervezetet 
megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet tervezetet, melyről az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete 



a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról 

 
A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete. 
 
6./ Vál Község Önkormányzatának intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 
önkormányzati rendeletének elfogadása 
 
Bechtold Tamás: A rendelet megalkotása szükséges, mert megváltozott az ellátási rendszer a 
Váli Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat megszűnt, így az önkormányzat látja el a 
szociális étkeztetést. A térítési díjak nem változnak. 
A rendelet társadalmasítása Vál Község honlapján megtörtént. Észrevétel nem érkezett. 
 
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a rendelet tervezetet 
megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta az intézményi térítési díjak megállapításáról 
szóló rendeletet, melyről az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete 

az intézményi térítési díjak megállapításáról 
 

A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete. 
 
7./ Vál Község Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 
önkormányzati rendeletének elfogadása 
 
Bechtold Tamás: Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvény módosításával 
az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összevonásra 
került, illetve a Váli Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a Szent László Völgye Segítő 
Szolgálathoz csatlakozott. Ezért szükséges a rendelet elfogadása. A rendelet tervezet Vál 
Község honlapján közzé lett téve, melyre észrevétel nem érkezett. 
 
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a rendelet tervezetet 
megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a gyermekek védelméről szóló rendeletet, 
melyről az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/20104.(II.27.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelem helyi szabályairól 
 

A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete. 
 
8./ Vál Község Önkormányzatának az egyes anyakönyvi események engedélyezésének 
szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak 
mértékéről szóló önkormányzati rendeletének első olvasatának elfogadása 
 



Dr. Balogh Lóránd: 2011. évtől jogszabály teszi lehetővé, hogy az önkormányzat az egyes 
anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjakat rendeletben 
szabályozza. Az elmúlt évben rekord mennyiségű házasságkötés volt a településen. A hivatali 
időn túli és hivatali helyiségen kívüli esküvők lebonyolításáért az érintettek rendeletben 
szabályozott díjat fizetnek, melynek 70 %-a az anyakönyvvezetőt illetné meg. 
 
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az anyakönyvi események 
engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért 
fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendeletének első olvasatát megtárgyalta és 
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
40/2014.(II.27.) számú határozata 

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez 
kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati 

rendeletének első olvasatának elfogadása 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes anyakönyvi események 
engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért 
fizetendő díjak mértékétől szóló önkormányzati rendelet tervezetét első olvasatban elfogadja, 
további átdolgozásra alkalmasnak tartja. 
 
A képviselő-testület felkéri a Jegyző, hogy a rendelet-tervezet végső változatát társadalmi 
véleményeztetést követően terjessze elő Képviselő-testület március végi soron következő 
ülésére. 
 
Felelős: Jegyző 
Határidő: azonnal 
 
9./ Döntés a Szavazatszámláló Bizottság tagjairól és a póttagokról 
 
Dr. Balogh Lóránd: A Választási törvény értelmében a települési önkormányzat Képviselő-
testületének az országgyűlési választások kitűzését követően, de legkésőbb a szavazás napja 
előtti huszadik napon választja meg a szavazatszámláló bizottság tagjait. A tagok részben már 
az előző években is láttak el szavazatszámlálói feladatokat, részben új tagok kerültek 
kiválasztásra. A képviselő-testületnek módosító javaslata nincs az indítványhoz, a egy 
szavazással dönt. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal döntött a szavazatszámláló bizottság tagjairól és 
póttagjairól, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
41/2014.(II.27.) számú határozata 

Vál Község Szavazatszámláló Bizottsági tagjainak, póttagjainak megválasztása 
 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján a szavazatszámláló Bizottságok 
tagjainak és póttagjainak a határozat 1. mellékletében felsorolt személyeket választja meg. 



 
Felelős: Jegyző 
Határidő: azonnal 
 
10./ Vál Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2013-2016. évi 
fizetési kötelezettségeinek megállapítása 
 
Dr. Balogh Lóránd: A Fejér Megyei Kormányhivatal hívta fel figyelmünket, hogy az 
Önkormányzatnak határozatot kell hoznia a tervezett adósságot keletkeztető ügyleteiről adott 
évre és még három évre előre. Mivel 2013. évre is meg kell hozni, így visszamenőleg fogadja 
el a Képviselő-testület a határozati javaslatot. 
 
Dr. Balogh Lóránd: A jövőt nem tudjuk előre, de terveink szerint nem kell kölcsönt 
felvennünk. 
 
Kárpáti Hajnalka: Költségvetésünk egyensúlyban van. A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi 
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet javasol elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
42/2014.(II.27.) számú határozata 

Vál Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2013-2016. évi 
fizetési kötelezettségeinek megállapítására 

 
Vál Község Önkormányzata költségvetési egyensúlyának megőrzése érdekében 2013-2016. 
között adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
11./ Vál Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2014-2017. évi 
fizetési kötelezettségeinek megállapítására 
 
Dr. Balogh Lóránd: Az államháztartásról és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
törvény felhatalmazása alapján az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredi fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét 
határozatban kell megállapítani.  
 
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, melyet javasol elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
43/2014.(II.27.) számú határozata 

Vál község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2014-2017. évi 
fizetési kötelezettségeinek megállapítására 

 



Vál Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2014-2017. között 
adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
12./ A Váli Sportbarátok Egyesületének 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
megvitatása 
 
A képviselő-testület a beszámolót levette a napirendről és elnapolta a képviselő-testület 
március havi testületi ülésére.. 
 
13./ A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységétől szóló beszámoló 
megvitatása 
 
A képviselő-testület vita nélkül 5 igen szavazattal elfogadta a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat 2013. évi tevékenységétől szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
44/2014.(II.27.) számú határozata 

a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről 
 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat 2013. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
14./ Vál Község Körzeti állapotáról szóló 2013. évi éves jelentés elfogadása 
 
Kárpáti Hajnalka: A sok szemét nem megnyugtató a településen 
 
Bechtold Tamás: Sajnos mi önállóan nem tudunk pályázni hulladék udvarra, mivel a Közép-
Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Konzorciummal megkötöttük a szerződést, csak ők 
pályázhatnak. 
 
A képviselő-testület a környezet állapotról szóló éves jelentést 5 igen szavazattal elfogadta, 
melyről az alábbi határozatot hozta: 
 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
45/2014.(II.27.) számú határozata 

Vál Község 2013. évi környezeti állapotáról szóló éves jelentésről 
 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vál Község 2013. évi környezeti 
állapotáról szóló éves jelentést elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
15./ Döntés a Váli Polgárőr Egyesületnek nyújtandó kölcsön ügyében 



 
Bechtold Tamás: A Polgárőrség az EU Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott 
támogatásából megnyerte a Suzuki Grand Vitara terepjáró gépkocsira. Mivel a pályázat 
utófinanszírozott, így a Polgárőrség kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a 
gépkocsi vásárlás lebonyolítása idejére 6.350.000.-Ft kölcsönt biztosítani szíveskedjen. Az 
utó Tatabányán van, amint átutaljuk a pénzt, hozhatjuk az autót. 
 
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, melyet javasol elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal döntött a Váli Polgárőr Egyesületnek nyújtandó 
kölcsönről, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
46/2014.(II.27.) számú határozata 

a Váli Polgárőr Egyesületnek nyújtandó kölcsön ügyében 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletében 
szereplő kölcsönszerződés feltételeinek megfelelően 6.350.000.-Ft összegű kölcsönt biztosít a 
Váli Polgárőr Egyesület részére egy Suzuki Grand Vitara 2.4 JLX terepjáró gépkocsi 
vásárlására, a már megnyert és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
utófinanszírozott pályázat elszámolásáig. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
16./ Döntés a Váli Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának cseréjére beérkezett 
árajánlatokról 
 
Bechtold Tamás: A Hivatal bejáratának cseréjére három ajánlat érkezett. A legalacsonyabb a 
Portál-therm Kft. ajánlata, javaslom az ő ajánlatát elfogadni. 
 
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és a Portal-therm Kft ajánlatát javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
A képviselő-testület a Váli Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának cseréjére beérkezett 
ajánlatok közül a Portal-therm Kft. ajánlatát fogadja el 5 igen szavazattal, melyről az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
47/2014.(II.27.) számú határozata 

a Váli Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának cseréjére beérkezett árajánlatokról 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váli Közös Önkormányzati 
Hivatal bejáratának cseréjére beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb ajánlatot benyújtó 
Porta-therm Kft-t bízza meg. A kivitelezés nettó összege 652.510.-Ft+áfa. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy kivitelezésről szóló megállapodást írja alá. 
 
Felelős: polgármester 



Határidő: azonnal 
 
17./ Döntés képzés és oktatás megszervezésére és lebonyolítására kiírt közbeszerzés 
lefolytatására bekért árajánlatokról, a közbeszerzés lebonyolítójának személyéről, 
Bíráló Bizottság megválasztásáról 
 
Bechtold Tamás: A „Zöld” Építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli-völgyben közbeszerzés 
lebonyolítására három ajánlat érkezett. Javaslom, hogy az ajánlatok közül a legolcsóbbat 
fogadjuk el, melyet AGR-Energy Kft. nyújtott be. 
 
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és az AGR-Energy Kft. ajánlatát javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal fogadta el az AGR-Energy Kft. ajánlatát a „Zöld” 
Építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli-völgyben közbeszerzési feladatok lebonyolítására, 
melyről az alábbi határozatot hozta: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
48/2014.(II.27.) számú határozata 

képzés és oktatás megszervezésére és lebonyolítására kiírt közbeszerzés lefolytatására 
bekért árajánlatokról, a közbeszerzés lebonyolítójának személyéről 

 
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyal a képzés és oktatás 
megszervezésére és lebonyolítására kiírt közbeszerzés lefolytatására bekért árajánlatokat és az 
AGR-Energy Kft. ajánlatát fogadja el. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Bechtold Tamás: A közbeszerzést tárgyalásos eljárással kell lefolytatni. Három cégnek kell 
kiküldenünk a közbeszerzési ajánlattételi felhívást. Az ajánlatok beérkezése után a pályázók 
jelenlétében kell kibontani és kiválasztani a képzés lebonyolítóját. 
 
Kárpáti Hajnalka: A pályázók fogják az oktatást elvégezni? 
 
Bechtold Tamás: A képzésnek 30 %-a elmélet, 70 %-a gyakorlat. A gyakorlatot váli 
vállalkozók lebonyolítják. A vállalkozó 2.500.-Ft órabért kap, a tanulók megkapják a fizetést, 
szakmát kapnak, illetve komplett technika biztosított és az anyagot is biztosítja a pályázat. 
 
Kárpáti Hajnalka: Az oktatásra mennyi pénz van? 
 
Bechtold Tamás: 29.5 mFt. 
 
Csókás Zsolt: Mennyi ideig tart az oktatás? Ki tudjuk használni a foglalkoztatást? 
 
Bechtold Tamás: 9 hónap. OKJ képzést kapnak. Az biztos, hogy a tanulók nem fognak ennyi 
idő alatt mestervizsgát tenni. Igen, ki tudjuk használni a foglalkoztatást az óvoda építésnél, 
könyvtár átalakításnál. 
Most az ajánlattételi felhívást kell elfogadni a képviselő-testületnek. 
 



A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a Zöld Építőipari tranzitfoglalkoztatás a 
Váli-völgyben pályázat OKJ képzés és vizsga lebonyolítására kiírt ajánlattételi felhívást, 
melyről az alábbi határozatot hozta: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
49/2014.(II.27.) számú határozata 

a Zöld Építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli-völgyben 
TÁMOP-1.4.6-13/1-2013-0007 program keretében OKJ képzés és vizsga lebonyolítására 

ajánlattételi felhívás elfogadásáról 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöld Építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli-
völgyben TÁMOP-1.4.6-13/1-2013-0007 program keretében OKJ képzés és vizsga 
lebonyolítására a  ajánlattételi felhívást elfogadja, mely a határozat melléklete. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Bechtold Tamás: A közbeszerzés lebonyolításához 3 tagú bíráló bizottságot kell választani  
 
A képviselő-testület a bíráló bizottság tagjainak javasolja Bechtold Tamás polgármestert, 
Ádám Zsuzsanna alpolgármestert és Dr. Balogh Lóránd jegyzőt, melyről 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
50/2014.(II.27.) számú határozata 

a a Zöld Építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli-völgyben TÁMOP-1.4.6-13/1-2013-0007 
program keretében OKJ képzés és vizsga lebonyolítására ajánlattételi felhívás alapján 
érkezett ajánlatok véleményezésére bíráló bizottság megválasztásáról 
 
 
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöld Építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli-
völgyben TÁMOP-1.4.6-13/1-2013-0007 program keretében OKJ képzés és vizsga 
lebonyolítására ajánlattételi felhívásra érkezett ajánlatok bíráló bizottságába Bechtold Tamás 
polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármestert és Dr. Balogh Lóránd jegyzőt választja meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
18. Egyebek 
- Határozat meghozatala a Képviselői vagyonnyilatkozatok leadásának megtörténtéről 
(2013. és 2014. évekre vonatozóan.) 
 
Dr. Balogh Lóránd: A Fejér Megyei Kormányhivatal kérése, hogy az Önkormányzat 
határozatban deklarálja, hogy a Képviselő-testület minden tagja eleget tett a 
vagyonnyilatkozat leadási kötelezettségének 
 
Kárpáti Hajnalka: Minden képviselő leadta a vagyonnyilatkozatát, mind 2013-ban, mind 
2014-ben. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 



 
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

51/2014.(II.27.) számú határozata 
a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásának megtörténtéről 

 
1. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Vál Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének összes képviselője, valamint a polgármester és 
az alpolgármester eleget tett a képviselői vagyonnyilatkozat leadási kötelezettségének 
a 2013. évben. 
 

2. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Vál Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének összes képviselője, valamint a polgármester és 
az alpolgármester eleget tett a képviselői vagyonnyilatkozat leadási kötelezettségének 
a 2014. évben. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
- Döntés hagyatéki eljárásban felajánlott ingatlanrész elfogadásáról 

 
Dr. Balogh Lóránd: Érkezett egy megkeresés egy póthagyaték ügyben, miszerint egy elhunyt 
személy tulajdonában lévő Vál belterület 4 hrsz alatt nyilvántartott 2473. Vál, Jókai Mór u. l. 
szám alatt lévő 48/192-es részről az örökösök lemondanak Vál Község Önkormányzat javára. 
Arról kell dönteni a képviselő-testületnek, hogy el kívánja-e fogadni a felajánlott törvényes 
örökrészt, azaz kíván-e egyezséget kötni a törvényes örökösökkel. 
 
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság  javasolja elfogadásra a 
képviselő-testületnek hagyatéki eljárás keretében felajánlott 2473. Vál, Jókai Mór u. l. szám 
alatti ingatlan 48/192-ed részét. 
 
A képviselő-testület a felajánlott ingatlanrészt elfogadja 5 igen szavazattal, melyről az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
52/2014.(II.27.) számú határozata 

hagyatéki eljárásban felajánlott ingatlanrész elfogadásáról 
 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Önkormányzat 
részére - póthagyatéki eljárás keretében - felajánlott 2473 Vál, Jókai Mór u. 1. (4 hrsz.) szám alatti 
ingatlan 48/192-ed részét. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: polgármester 
 
19./ Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása 
 
Bechtold Tamás: A társulás elhúzta a költségvetés tárgyalását, néhány jogszabály változott még az 
utolsó pillanatban is. Vál a költségvetésében 3.5 mFt-ot tervezett a a társulási feladatok 
finanszírozására, de 2.6 mFt-ot vár tőlünk a kisétség. Majdnem 1 mFt-ot az eredeti költségvetésünkhöz 
képest megspóroltunk. 
 



A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 
2014. évi költségvetését, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
53/2014.(II.27.) számú határozata 

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi költségvetésének elfogadásáról 
 
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Szent László Völgye 
többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi költségvetését. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
20./ A Váli Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére vonatozó Társulási 
megállapodás módosítása 
 
Dr. Balogh Lóránd: Az előző képviselő-testületi ülésen döntött a képviselő-testület a Közös 
Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási megállapodás módosításáról. Az egységes szerkezetbe 
foglalás során merült fel még néhány aktualizálás, melyet szükséges átvezetni. Ilyen az iskola, 
Családsegítő Szolgálat Önkormányzati fenntartásban történő megszüntetése és az óvoda fenntartása 
Kajászó tekintetében. 
 
A képviselő-testület a Váli Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére vonatkozó 
Társulási Megállapodás módosítását 5 igen szavazattal elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
54/2014. (II. 27.) számú határozata 

a Váli Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére vonatkozó Társulási 
megállapodás módosításáról 

 
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozására és működtetésére vonatkozó Társulási megállapodást az alábbiak szerint módosítja: 
 

21.) A Társulási megállapodás 8.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„8.2. A Közös Önkormányzati Hivatal az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. 
(XII. 31.) sz. Kormány rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 7.§ (1) bekezdés alapján önállóan 
működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szerv, amely ellátja:  
 
A székhely településen: 
       ¤ a Váli Mesevölgy Óvoda (2473 Vál, Vajda János u. 45.) 
önállóan működő költségvetési szerv pénzügyi gazdálkodási feladatait, valamint  
A kirendeltségi településen: 
       ¤ a Kajászói Gyöngysor Óvoda (2472 Kajászó, Rákóczi u. 11.) 
önállóan működő költségvetési szerv pénzügyi gazdálkodási feladatait.” 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
 
21./ Az Önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosítása 
 
Dr. Balogh Lóránd: Célellenőrzés során a Kormányhivatal ellenőrzési tervében a vagyonkezelésbe 
adott vagyontárgyakat ellenőrzik. Azt ellenőrzik, hogy a települési önkormányzat mit szabályoz 



rendeletében. Vál Község hatályos vagyonrendeletében nem volt vagyonkezelésbe adott ingatlan, ami 
időközben változott, hisz az iskola épület átadtuk a KLIK-nek, valamint az ivóvíz hálózatot is 
vagyonkezelésbe adtuk a FEJÉRVÍZ Zrt-nek.  
 
A képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról szóró rendelet tervezetet 5 igen szavazattal 
elfogadta, melyről az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról szóló 18/2012.(IX.06.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete. 
 
22./ Váli Faluszépítő és – védő Egyesület kérelme 
 
Bechtold Tamás: A Széchenyi utcai játszótér és a Sétatér felújítására kapott pályázat finanszírozásához 
szükséges hitelfelvétel járulékos költségeinek megtérítésére kér támogatást a Váli Faluszépítő és  -
védő Egyesület. A kért támogatási összeg 378.159.-Ft. 
 
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a Váli Faluszépítő és 
–védő Egyesület kérelmét és javasolja a támogatási kérelem elfogadását a képviselő-testületnek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
55/2014.(II.27.) számú határozata 

a Váli Faluszépítő és –védő Egyesület támogatási kérelméről 
 

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 megtérítése érdekében 378.159.-Ft -tal támogatja az Egyesületet, a határozat 
mellékletében szereplő támogatói megállapodásnak megfelelően. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
23./ Vál Községi Sportbarátok Egyesületének kérelme 
 
Bechtold Tamás: A Sportbarátok Egyesületének kérelme a Sportöltözők felújítása, automata 
öntözőrendszer és edzőpálya építése pályázat finanszírozásához szükséges hitelfelvétel járulékos 
költségeinek támogatásáról szól 306.438.-Ft összegben. 
 
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a Vál Községi 
Sportbarátok Egyesületének kérelmét és javasolja a támogatási kérelem elfogadását a képviselő-
testületnek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
56/2014.(II.27.) számú határozata 

a Vál Községi Sportbarátok Egyesületének kérelméről 
 

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 megtérítése érdekében 306.438.-Ft-tal támogatja az Egyesületet, a 
határozat mellékletében szereplő támogatói megállapodásnak megfelelően. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
24./ Balán-bánya  testvértelepüléssel kapcsolatos döntés 
 
Bechtold Tamás: Mindkét település elfogadta a testvérkapcsolatot, ebből az apropóból gondoltam, 
hogy a Vajda Napi rendezvényre Balán-bányáról egy delegációt hívjunk meg a kapcsolat elmélyítése 
és a megállapodás reprezentatív keretek közti megkötése érdekében. A vendéglátásnak van 
költségvonzata, de az a rendezvényekre tervezett költségvetési összegből fedezhető. 
 
Egyebek 
 
Ádám Zsuzsanna: A Művelődési Központ küldött egy felhívást, mely szerint egy program keretében 
komolyzenei, barokk koncert szervezésére van lehetőség a templomban március 20. – július 31. 
között. Ezzel a lehetőséggel élhetnénk a Vajda Napi rendezvények szervezése során. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 19.50 
órakor bezárja. 
 
 
      -k.m.f.- 
 
 
  Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 
  polgármester       jegyző 
 
 
 
  Kárpáti Hajnalka     Artai Balázs 
  hitelesítő      hitelesítő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


