JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-i üléséről

Helye:

Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme

Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai
Balázs képviselő, Csókás Zsolt képviselő, Kárpáti Hajnalka képviselő,
Kocsis Bálint képviselő, Dr. Balogh Lóránd jegyző, Kocsis Irén óvoda
vezető, Körmendi Mónika óvoda vezető helyettes, dr. Balázs Sándor
bicskei rendőrkapitányság vezető, Bereczki László körzeti megbízott
NAPIREND ELŐTT
Bechtold Tamás polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes,
mivel a 6+l fő képviselői létszámból 6 fő jelen van. Az ülést 18.00 órakor megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Artai Balázs és Kocsis Bálint képviselőkre,
valamint a jegyzőkönyvvezetőre, Simon Lászlónéra.
A képviselő-testület a hitelesítőkre tett javaslatot 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
118/2014. (VI. 26.) számú határozata
a Képviselő-testület 2014. június 26-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. június 26-i ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének Artai Balázs és Kocsis Bálint képviselőket választja meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Ezt követően a napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot a polgármester azzal a
kiegészítéssel, hogy a víz és csatornadíj rendeletet hatályon kívül kell helyezni, illetve
érkezett egy kérelem a Váli Tűzoltó Egyesülettől, illetve a Rendőrkapitányság beszámolóját
akkor veszi napirendre, amikor megérkezik a Kapitány Úr.
A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalását az alábbiak szerint fogadja el 6 igen, 0
nem és 0 tartózkodással.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
119/2014. (VI. 26.) számú határozata
a Képviselő-testület 2014. június 26-i ülés napirendjéről
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. június 26-i ülés napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
Napirend
1./ Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről
3./ Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok 2013. évi
ellátásáról
4./ A Váli Polgárőr Egyesület kérelmének megvitatása
5./ Beszámoló a 2013-2014. óvodai nevelési év
eseményeiről
6./ A Váli Sportbarátok Egyesületnek 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
7./ Víz díj rendelet hatályon kívül helyezése
8./ Váli Tűzoltó Egyesület kérelme
9./ Beszámoló a Bicskei Rendőrkapitányság Vál
Községet érintő, 2013. évi tevékenységéről
10./ Egyebek

Előterjesztő
Bechtold Tamás polgármester
Dr. Balogh Lóránd jegyző
Bechtold Tamás polgármester
Bechtold Tamás polgármester
Bechtold Tamás polgármester
Bechtold Tamás polgármester
Bechtold Tamás polgármester
Bechtold Tamás polgármester
Bechtold Tamás polgármester

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1./ Napirend
Tárgy: Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről
Bechtold Tamás polgármester megkérdezi a képviselő-testület tagjait, van-e kérdés,
hozzászólás a beszámolóval kapcsolatban.
A képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
120/2014. (VI. 26.) 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
2./ Napirend
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről
Bechtold Tamás polgármester megkérdezi a képviselő-testületet, van-e kérdés, hozzászólás a
beszámolóval kapcsolatban.
A képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot:
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
121/2014. (VI. 26.) számú határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Napirend
Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról
Dr. Balogh Lóránd elmondja, hogy a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a jövőben
önkormányzati segélyként kerül meghatározásra.
Kárpáti Hajnalka megkérdezi, hogy a rendkívüli segély mennyire van kimerítve?
Dr. Balogh Lóránd: A féléves költségvetésnél látjuk, hogy hogyan állunk,
Bechtold Tamás: A temetési segélyre 10 eFt-ot fizetünk alkalmanként, rendkívüli segélyre 5
eFt-ot.
Ádám Zsuzsanna: Megkérdezi, miért nem lesz nyári gyermekétkeztetés, illetve diákmunka.
Bechtold Tamás: Nem voltak kedvezőek a feltételek a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. A
diákmunkával annyi adminisztrációs és egyéb tevékenység van, hogy azt nem tudjuk
felvállalni. Jelenleg sok a közcélú munkásunk, azoknak is munkát kell adni, felügyelni kell
őket, ami nem kis feladat.
A képviselő-testület a gyermekvédelmi feladatokról szóló beszámolót 6 igen, 0 nem és 0
tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
122/2014. (VI. 26.) számú határozata
Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a jegyző hatáskörébe
tartozó gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló – a gyámhatóságról, valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló, többször módosított 149/1997.(IX.10.) Korm.
rendeletben meghatározott tartalmi követelmények szerint készült beszámolót – és azt
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
4./ Napirend
Tárgy: A Váli Polgárőr Egyesület kérelmének megvitatása
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Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a kérelmet és
50 eFt támogatást javasol elfogadásra a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület a Polgárőrség 20 éves fennállásának alkalmából rendezendő ünnepség
megtartásához 50 e Ft támogatást biztosít részére, melyről 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
123/2014. (VI. 26.) számú határozata
a Polgárőrség támogatásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgárőrség Vál 20 éves
fennállásának alkalmából tartandó ünnepség megszervezéséhez 50 eFt támogatást biztosít, a
mellékletben szereplő támogatási szerződésnek megfelelően.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5./ Napirend
Tárgy: Beszámoló a 2013/2014. óvodai nevelési év eseményeiről
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
A beszámolóban olvastam, hogy a minőség biztosítás, teljesítmény értékelés hiányos. Valaki
ellenőrzi ezt, van következménye a hiányzik?
Kocsis Irén: A Tanfelügyelet kérheti ezeket, ellenőrizhet. Szükség lesz intézmény
önértékelésre.
A képviselő-testület az óvoda munkájáról szóló beszámolót 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
124/2014. (VI. 26.) számú határozata
a Váli Mesevölgy Óvoda 2013-2014. nevelési évi munkájáról szóló beszámolóról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Mesevölgy Óvoda 2013-2014.
nevelési évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja és megköszöni az Óvoda dolgozóinak Vál
Község gyermekeiért végzett munkájukat.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6./ Napirend
Tárgy: A Váli Sportbarátok Egyesületének 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadása
Bechtold Tamás: A beszámolóból kimaradt az egészség pályázat. Szüksége lenne az
egyesületnek mosógépre. A futball szezon beindításához minimum 100 eFt-ra lenne
szükségük.
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Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, melyet javasol elfogadásra a képviselő-testületnek. A futball szezon
beindításához a Sportbarátok Egyesülete részére 100 eFt támogatás biztosítását javasolja
elfogadásra.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással fogadta el a Váli Sportbarátok
Egyesületének 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
125/2014. (VI. 26.) számú határozata
a Váli Sportbarátok Egyesületének 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Váli sportbarátok
Egyesületének 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Bechtold Tamás polgármester felteszi szavazásra a Váli Sportbarátok Egyesületének
támogatására tett javaslatot, miszerint a futball idény beindításához 100 eFt támogatást
biztosít az Önkormányzat, a váli Sportbarátok Egyesületének részére.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
126/2014. (VI. 26.) számú határozata
a Váli Sportbarátok Egyesületének támogatásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete A Váli Sportbarátok Egyesületét 100 eFt
összeggel támogatja a futball idény beindításának költségeinek fedezetére, a határozat
mellékletében szereplő támogatási megállapodásnak megfelelően.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
7./ Napirend
Tárgy: Vízdíj rendelet hatályon kívül helyezése
Dr. Balogh Lóránd: Jogszabályi változás miatt az önkormányzatok nem jogosultak rendeleti
úton megállapítani az ivóvíz és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díját. 2012.
január 1. óta él a jogszabály. Találtunk egy régebbi rendeletet amit hatályon kívül kell
helyezni. Amennyiben hatályon kívül helyezi a képviselő-testület a rendeletet, törvénysértő
állapotot szüntet meg.
Csókás Zsolt: A Fejérvíz Zrt. bármilyen díjat megállapíthat?
Dr. Balogh Lóránd: Kormánydöntés alapján van megállapítva a díjtétel.
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Kárpáti Hajnalka: A szemétszállítási díjak is így lesznek?
Bechtold Tamás: Hatósági ár bevezetése a cél.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással alkotta az alábbi rendeletet:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a csatornamű
használatáért fizetendő díjról szóló 1/2011.(II.10.) önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezéséről
A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.
8./ Napirend
Tárgy: Váli Tűzoltó Egyesület kérelme
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a kérelmet megtárgyalta, és
javasolja az Egyesülettel kötött kölcsön szerződés módosítását elfogadásra a képviselőtestületnek.
Bechtold Tamás: Az Egyesület a Tűzoltó laktanya bővítésére, eszköz beszerzésre és a Flóriánnapi rendezvényre az MVH-tól komoly összeget nyert. Az eszközbeszerzésre benyújtott
kifizetési kérelemre az összeg megérkezett az Egyesület számlájára, de azzal a kéréssel
fordulnak az Önkormányzathoz, hogy ne kelljen most visszautalni az összeget, ebből a
pénzből elkezdhetik az építési beruházást, melyet ebben az évben be kell fejezni.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 szavazattal hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
127/2014. (VI. 26.) számú határozata
a Váli Tűzoltó Egyesület kérelméről és a Váli Tűzoltó Egyesülettel kötött kölcsön
szerződés módosításáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 31/2014. (II. 04.) számú
határozata alapján, a Váli Tűzoltó Egyesülettel kötött kölcsön szerződést az alábbiak szerint
módosítja:
1.) A kölcsön szerződés 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„5. A kölcsön teljes összege (10.420.529.- Ft) visszafizetésének módja: a Kölcsönbe vevő
kötelezettséget vállal arra, hogy az általa az MVH-hoz benyújtott projekt záró, utolsó
kifizetési kérelem elbírálását követően a támogatótól a számlájára érkező támogatás összegét
annak megérkezését követően 3 napon belül a Kölcsönbe adó BRB Banknál vezetett
58300086-14500242. számú bankszámlájára köteles visszafizetni. Amennyiben a Kölcsönbe
vevő a visszafizetéssel késedelembe esik, a Kölcsönbe adó 30 napon belül felszólítást küld a
Kölcsönbe vevőnek, amelyben kötelezi a tartozás 8 napon belüli megfizetésére. A fizetési
határidőt követően 30 nap eltelte után a Kölcsönbe adó inkasszót nyújt be. A kölcsönbe vevő
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jelen szerződéshez csatolja a saját pénzintézetének záradékával ellátott azonnali beszedési
megbízásról szóló felhatalmazást.”
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
9./ Napirend
Tárgy: Beszámoló a Bicskei Rendőrkapitányság Vál Községet érintő, 2013. évi
tevékenységéről
dr. Balázs Sándor: Elsőként megköszöni a segítséget a körzeti megbízott autójának
üzemeltetésével kapcsolatban. A lakosságnak is megköszöni a kerékpár regisztráción mutatott
aktív részvételét.
Bechtold Tamás: A kerékpár regisztrációt lehet hétvégére is tenni?
Bereczki László a Polgárőr Nap 2014. július 19. alkalmas nap lenne.
dr. Balázs Sándor: Elmondja, hogy a statisztikai mutatók jók, szép eredményeket sikerült
elérni a Kapitányságnak.
Elmondja, hogy Bereczki László az év rendőre kitüntetést kapta, melyhez ezúton is gratulál.
Ádám Zsuzsanna: Mi módon lehet ellenőrizni a fiatal korúak éjszakai szórakozó helyeken
történő tartózkodásukat? Kinek van hatásköre?
dr. Balázs Sándor: A szórakozó helyet tudja ellenőrizni a rendőrség. A szórakozó hely
feladata, hogy kiszűrje, hány éveseket szolgál ki.
Bechtold Tamás: A szülőkkel vitatkozni kell. Nyári szünetben van úgy, hogy éjjel a gyerekek
az utcán és a szórakozó helyeken tartózkodnak.
Dr. Balázs Sándor: Az is lehet, hogy a szülő engedélyezi a gyerekek éjszakai kint
tartózkodását.
Kárpáti Hajnalka: A gyermekvédelmi törvénnyel szemben van szembemenés.
Bereczki László: A körzeti megbízottnak nincs joga, hogy hazavigye a gyereket éjszaka. A
vendéglátó egységet kell figyelmeztetni.
Csókás Zsolt: Megköszöni a Kapitány úrnak a Gyermeknapi rendezvényen nyújtott
kiemelkedő munkát, segítséget.
A képviselő-testület a rendőrség 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót 6 igen, 0 nem és
0 tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
128/2014.(VI. 26.) számú határozata
a rendőrség 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóról
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Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrség 2013. évi tevékenységéről
szóló tájékoztatót elfogadja és megköszöni a Bicskei Rendőrkapitányság munkatársainak Vál
Község közbiztonságának biztosításáért tett erőfeszítéseit.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
10. Napirend
Tárgy: Egyebek
Bereczki László: Több lakos megkeresett, hogy az Arany János utca és Kossuth utca elejére
csináltasson az önkormányzat fekvőrendőrt. Megfontolásra ajánlom a képviselő-testületnek.
Bechtold Tamás: Tájékoztatja a bizottságot, hogy Tóth Ferencné és az Önkormányzat közötti
per folytatódik. Az II. fok megítélt 12 mFt megfizetését az Önkormányzat részére, 0,5 mFt
összeg vitatható még, mert két perből is követeljük, ezért az ügy az Ítélőtáblán folytatódik.
Meghívást kapott az Önkormányzat 4 fő részére a Balánbányai településről 2014. augusztus
14-17. közötti időszakra. Jelezzen a képviselő-testület tagjai közül aki szeretne utazni.
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt
és az ülést 19.00 órakor bezárja.
-k.m.f.-

Bechtold Tamás
polgármester

Dr. Balogh Lóránd
jegyző

Artai Balázs
hitelesítő

Kocsis Bálint
hitelesítő
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