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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. május 29-i üléséről 
 
Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme 
 
Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai 
   Balázs képviselő, Kárpáti Hajnalka képviselő, Kocsis Bálint képviselő, 
   Dr. Balogh Lóránd jegyző, dr. Kun Katalin fogorvos 
 
NAPIREND ELŐTT 
 
Bechtold Tamás polgármester köszönti a megjelent vendéget, a képviselő-testületet, 
megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 6+1 fő képviselői létszámból 5 fő jelen van. 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Ádám Zsuzsanna alpolgármesterre és Kocsis 
Bálint képviselőre, valamint Simon Lászlóné jegyzőkönyvvezetőre. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
94/2014. (V. 29.) számú határozata 

a Képviselő-testület 2014. május 29-i ülés hitelesítőiről 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. május 29-i ülés jegyzőkönyv 
hitelesítőinek Ádám Zsuzsanna alpolgármestert és Kocsis Bálint képviselőt választja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Ezt követően a polgármester a napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot a meghívóban 
kiküldötteket kiegészítve, illetve módosítva a Nyugdíjas Klub támogatásával, A Szt. István tér 
burkolásával kapcsolatos pályázat benyújtásával, valamint a Váli Tűzoltó Egyesület 
kérelmével kiegészítve. Javasolja, hogy a jelenlévő vendég napirendjét vegye előre a 
képviselő-testület, jelesül a fogorvos beszámolóját. A Vál Községi Sportbarátok 
Egyesületének beszámolója és az Óvoda fejlesztés kivitelezésére beérkezett árajánlatok, 
valamint a kivitelezést végző vállalkozó személyének kiválasztása lekerülnek a napirendről, 
mivel nem készült el, illetve nem járt még le a határidő. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalását 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 
tartózkodással az alábbiak szerint fogadta el: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
95/2014. (V. 29.) számú határozata 

a Képviselő-testület 2014. május 29-i ülés napirendjéről 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. május 29-i ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 



 

 

Napirend:         Előterjesztő: 
1./ Beszámoló a település fogorvosának 2013. évi tevékenységéről Bechtold Tamás 
          polgármester 
2./ Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről   Bechtold Tamás 
          polgármester 
3./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről   Dr. Balogh Lóránd 
          jegyző 
4./ Beszámoló a település védőnőjének 2013. évi tevékenységéről  Bechtold Tamás 
          polgármester 
5./ A Váli Faluszépítő és –védő Egyesület kérelmének megvitatása Bechtold Tamás 
          polgármester 
6./ A Vál Községi Sportbarátok Egyesülete kérelmének megvitatása Bechtold Tamás 
          polgármester 
7./ Döntés a Váli Önkormányzati Tűzoltósággal kötött támogatási  Bechtold Tamás 
     megállapodás módosításáról      polgármester 
8./ Döntés a víziközmű fejlesztési hozzájárulás beszedésének eljárási Bechtold Tamás 
     rendjére vonatkozó, a FEJÉRVÍZ Zrt-vel kötendő megállapodásról polgármester 
9./ Egyebek 
     - Nyugdíjas Klub támogatása 
     - „Megújulnak köztereink!” térkövezés pályázat benyújtásáról döntés 
     - Váli Tűzoltó Egyesület kérelmének megvitatása 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA  
 
1./ Napirend 
 Tárgy: Beszámoló a település fogorvosának 2013. évi tevékenységéről 
 
Bechtold Tamás: Megkérdezi dr. Kun Katalint, kívánja-e kiegészíteni írásos beszámolóját. 
 
Dr. Kun Katalin: A képviselő-testület kérdéseire válaszol. 
 
Kárpáti Hajnalka: Megkérdezi, hogy minden felnőttnek jár évente egy ingyenes szűrés? 
 
Dr. Kun Katalin: Válaszában elmondja, hogy igen, évente egy ingyenes szűrés kötelező a 
felnőtteknek. Csak Magyarországon van ilyen ellátás. A gyerekek benne vannak a 
rendszerben. A lakosságnak nincs felelőssége önmaga iránt fogászati szempontból. Az 
óvodásoknál jó, hogy elhozzák őket, nem félnek. 
 
Bechtold Tamás: Mit tapasztal a gyerekek fogaival kapcsolatban? 
 
Dr. Kun Katalin: Egyre rosszabb. A fogazat sorsa 12 éves korig eldől. Meglátni, hogy a szülők 
hogyan veszik komolyan a fogápolást. 
 
Bechtold Tamás: Az anyagi helyzet, hogy mit fogyasztanak, összefüggésben van-e a 
fogszuvasodással? 
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Dr. Kun Katalin: Elmondja, hogy igen. A víz fluor tartalma sem elég. A fogzománc 
kialakulása fluortartalomtól függ. 
 
Több kérdés nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a fogorvosi beszámolót, 
melyet a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
96/2014. (V. 29.) számú határozata 

a fogorvos 2013. évi munkájáról szóló beszámolóról 
 
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvos 2013. évi munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja és megköszöni dr. Horváth Kun Katalinnak Vál Község egészségügyi 
helyzetének javításáért tett munkáját. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2. Napirend 
 Tárgy: Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről 
 
A képviselő-testület vita nélkül 5 igen és 0 nem szavazattal, és 0 tartózkodással elfogadta a 
beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
97/2014. (V. 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: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről 
 
A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem szavazattal, és 0 tartózkodással elfogadta a 
beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
98/2014. (V. 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 
 



 

 

4. Napirend 
 Tárgy: Beszámoló a település védőnőjének 2013. évi tevékenységéről 
 
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
A védőnői szolgálatnál egy probléma van, a számítógépem nem működik megfelelően. 
Megköszöni mindenkinek, aki segítette munkáját. 
 
A képviselő-testületnek nem volt kérdése, hozzászólása, a polgármester felteszi szavazásra a 
védőnői tevékenységről szóló beszámolót, melyet a képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 
tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
99/2014. (V. 29.) számú határozata 

a védőnő 2013. évi munkájáról szóló beszámolóról 
 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Védőnő 2013. évi munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja és megköszöni Kárpáti Hajnalkának Vál Község egészségügyi 
helyzetének javításáért tett munkáját. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
5. Napirend 
 Tárgy: A Váli Faluszépítő és –védő Egyesület kérelmének megvitatása 
 
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a kérelmet és 
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
Ádám Zsuzsanna: A kérelemben leírtam, hogy a kifizetésről szóló határozatot megkaptuk az 
MVH-tól. Örömmel tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a pénz megérkezett. 
 
A képviselő-testület a Váli Faluszépítő és –védő Egyesület Leader Pályázattal kapcsolatos 
költségek kifizetését 4 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
100/2014. (V. 29.) számú határozata 

a Váli Faluszépítő és –védő Egyesület Leader pályázattal kapcsolatos  költségek 
kifizetéséről 

 
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 211.956,-Ft -tal támogatja az 
Egyesületet, a határozat mellékletében szereplő támogatói megállapodásnak megfelelően. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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6. Napirend 
 Tárgy: A Vál Községi Sportbarátok Egyesülete kérelmének megvitatása 
 
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a kérelmet megtárgyalta és 
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
Bechtold Tamás: Az egyesület nem csak a pályázattal kapcsolatos költségekre kér támogatást, 
hanem nevezési díjra is. Örömünkre szolgál, hogy ebben az idényben szárnyal a focicsapat. A 
pálya minősége most nagyon jó. 
 
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással támogatja a Vál Községi Sportbarátok 
Egyesületének kérelmét, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
101/2014. (V. 29.) számú határozata 

a Vál Községi Sportbarátok Egyesülete Leader pályázattal kapcsolatos 
költségek kifizetéséről 

 
Vál Község Képviselő-testülete a Vál Községi Sportbarátok Egyesületének kérelmét elfogadta 
és a „Sportpálya és öltözők felújítása, edzőpálya kialakítására” nyert pályázatukhoz felvett 
hitellel kapcsolatban felmerült költségek megtérítése, valamint MLSZ díjak megfizetése 
érdekében 334.217.-Ft-tal támogatja az Egyesületet, a határozat mellékletében szereplő 
támogatói megállapodásnak megfelelően. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
7. Napirend 
 Tárgy: Döntés a Váli Önkormányzati Tűzoltósággal kötött támogatási 
megállapodás módosításáról 
 
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
Bechtold Tamás: Kisebb összegű támogatásokat igyekszünk nyújtani a Tűzoltóságnak. 
Minden egyes átadáskor határozatot kellene hozni, ezért módosítjuk a megállapodást, ezzel a 
támogatási összeg átadása egyszerűsödhet. 
 
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
102/2014. (V. 29.) számú határozata 

a Váli Önkormányzati Tűzoltósággal kötött 
támogatási megállapodás módosításáról 

 
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 94/2013.(V.29.) számú 
határozat alapján, a Váli Önkormányzati Tűzoltósággal kötött támogatási megállapodást az 
alábbiak szerint módosítja: 
 



 

 

1.) A Támogatási megállapodás 5. pontjának h) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 
  

„h) Az Önkormányzat lehetőségeihez mérten, de évente minimum 3.000.000.-Ft (azaz három 
millió forint) támogatásban részesíti a Tűzoltóságot.” 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
8. Napirend 
 Tárgy: Döntés a víziközmű fejlesztési hozzájárulás beszedésének eljárási rendjére 
vonatkozó, a FEJÉRVÍZ Zrt.-vel kötendő megállapodásról 
 
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi 
határozatot: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
103/2014. (V. 29.) számú határozata 

a víziközmű fejlesztési hozzájárulás beszedésének eljárási rendjére vonatkozó, 
a FEJÉRVÍZ Zrt-vel kötendő megállapodásról 

 
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű fejlesztési hozzájárulás 
beszedésének eljárási rendjére vonatkozó rendszerét, és a FEJÉRVÍZ Zrt-vel kötendő 
megállapodást elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
9. Napirend 
 - Egyebek 
 - Nyugdíjas Klub támogatása 
 
Bechtold Tamás: A Nyugdíjas Klub kirándulás költségeinek kifizetését kéri az 
Önkormányzattól. Javasolom a képviselő-testületnek, hogy szervezzük meg a kirándulást, és 
rendelje meg az önkormányzat a járművet a szállításhoz. 
 
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
104/2014. (V. 29.) számú határozata 

a Nyugdíjas Klub kirándulás megszervezéséről 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugdíjas Klub tagjai részére kirándulást 
szervez Igalra, melynek utazási költségeihez 60.000.-t támogatást biztosít, az Önkormányzat 
költségvetéséből. 
 
Felelős: polgármester 
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Határidő: azonnal 
 
 

- „Megújulnak köztereink!” térkövezés pályázat benyújtásáról döntés 
 
Bechtold Tamás: A Leier Hungária Kft és a LAFERGE Cement Magyarország Kft. 
tárkövezési programot hirdetnek kistelepülések részére. A pályázat beadási határideje 2014. 
május 31. A pályázathoz burkolat felújítási tervet is kell mellékelni. A Szent István tér 
(Sárköz) teljes térkövezéséről lenne szó. A térkövet ingyenes biztosítanák, a területrendezési, 
ill. altalaj kialakítását saját hatáskörben kell megoldanunk. A tervezési költség 260.000.-
Ft+áfa. 
 
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a pályázat benyújtását 
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
Bechtold Tamás: A képviselő-testület a pályázat benyújtásáról és a pályázati kiírásban 
szereplő feltételekről kellene dönteni, illetve a tervezés megrendeléséről és a tervezési díj 
elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
105/2014. (V. 29.) számú határozata 

„Megújulnak köztereink!” térkövezés pályázaton való indulásról 
 

 
l. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy indul a Leier Hungária Kft. 
és LAFARGE Cement Magyarország Kft. által kiírt, „Megújulnak köztereink!” térkövezés 
pályázaton. 
 
2. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatot a Vál, Szent István utca (139 
hrsz) burkolat-felújításra adja be. 
 
2. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a pályázati kiírásban 
szereplő területrendezési, illetve altalaj kialakítását saját hatáskörben és pénzügyi keretből, 
közmunka program keretében oldja meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A képviselő-testület a tervezés megrendeléséről és a tervezési díj elfogadásáról 5 igen, 0 nem 
szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 
 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
106/2014. (V. 29.) számú határozata 

a Szent István tér burkolat-felújítási terv megrendeléséről és 
tervezési díj elfogadásáról 

 



 

 

Vál Község Önkormányzat képviselő-testülete megrendeli a Szent István tér burkolat-
felújítási terv elkészítését az Acer Stúdió Bt.-től (2040 Budaörs, Puskás Tivadar utca 37-41.) a 
tervezési ajánlatban szereplő 260.000.-Ft+áfa összegért. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

- Váli Tűzoltó Egyesület kérelme 
 
Bechtold Tamás: A Váli Tűzoltó Egyesület által benyújtott Leader pályázatán támogatást nyert 
a Szent Flórián-napi rendezésvényre. A pályázat utófinanszírozott, ezért fordult az Egyesület 
az Önkormányzathoz, hogy a rendezvénnyel kapcsolatban felmerült 3.091.207.-Ft költséget 
előlegezze meg. 
 
A képviselő-testület a Váli Tűzoltó Egyesület kérelmét 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
107/2014.(V.29.) számú határozata 

a Váli Tűzoltó Egyesületnek nyújtandó kölcsönről 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete „A Váli tűzoltó laktanya bővítése, tűzoltó 
eszközök beszerzése és a 2014-es Flórián-napi rendezvény” tárgyában elnyert pályázat sikeres 
lefolytatása érdekében 3.091.207.-Ft kölcsönt biztosít a Váli Tűzoltó Egyesület részére, a 
határozat mellékletében szereplő szerződés-tervezetnek megfelelően. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 
19.15 órakor bezárja. 
 
 
     -k.m.f.- 
 
 
  Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 
  polgármester     jegyző 
 
 
 
  Ádám Zsuzsanna    Kocsis Bálint 
  hitelesítő     hitelesítő 
 
 
     


