JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-i
üléséről

Helye:

A Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme

Jelen vannak:Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Csókás Zsolt
képviselő, Kárpáti Hajnalka képviselő, Kocsis Bálint képviselő, Dr. Balogh
Lóránd jegyző, Vabrik Zoltán Váli Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka,
Kocsis Irén óvodavezető, Körmendi Mónika óvodavezető helyettes
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.oo órakor megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Kárpáti Hajnalka és Csókás Zsolt képviselőkre,
valamint a jegyzőkönyvvezetőre, Simon Lászlónéra.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot 5 igen, 0 nem és 0
tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
141/2014.(IX.15.) számú határozata
a képviselő-testület 2014. szeptember 15-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. szeptember 15-i ülés jegyzőkönyv
hitelesítőinek Kárpáti Hajnalka és Csókás Zsolt képviselőket választja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Bechtold Tamás polgármester ezt követően a napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot a
meghívóban szereplő témák kiegészítésével, ill. napirendet érintő jelenlévők előterjesztéseit
előre véve. A képviselő-testület a napirendek tárgyalását 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az
alábbiak szerint fogadta el:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
142/2014.(IX.15.) számú határozata
a képviselő-testület 2014. szeptember 15-i ülés napirendjéről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. szeptember 15-i ülés napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
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Napirend:

Előterjesztő:

1./ Beszámoló a Váli Önkormányzati Tűzoltóság 2013. évi
Dr. Balogh Lóránd jegyző
tevékenységéről
2./ A Váli Önkormányzati Tűzoltóság kérelme
Bechtold Tamás polgármester
3./ A Váli Mesevölgy Óvoda továbbképzési tervének
Bechtold Tamás polgármester
elfogadása
4./ A Váli Mesevölgy Óvoda munkatervének jóváhagyása
Bechtold Tamás polgármester
5./ A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I félévi
Bechtold Tamás polgármester
gazdálkodásának értékelése
6./ A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
Bechtold Tamás polgármester
költségvetésének módosítása
7./ Az Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásának
Bechtold Tamás polgármester
értékelése
8./ Az Önkormányzat 2014. évi előirányzat módosítása
Bechtold Tamás polgármester
9./ Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről
Bechtold Tamás polgármester
10./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről Dr. Balogh Lóránd jegyző
11./ A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló
Dr. Balogh Lóránd jegyző
önkormányzati rendelet első olvasatának elfogadása
12./ A közterületek elnevezésének, az elnevezések
Dr. Balogh Lóránd jegyző
megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet első
olvasatának elfogadása
13./ A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Dr. Balogh Lóránd jegyző
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
14./ Hivatásetikai alapelvek meghatározása
Dr. Balogh Lóránd jegyző
15./ Belső ellenőrzési intézkedési terv elfogadása
Dr. Balogh Lóránd jegyző
16./ A Váli Tűzoltó Egyesület kérelme
Bechtold Tamás polgármester
17./ Szabó János váli ingatlantulajdonos kérelme
Bechtold Tamás polgármester
18./ Gördülő fejlesztési terv elfogadása
Bechtold Tamás polgármester
19./ Gördülő fejlesztési terv elfogadása
Bechtold Tamás polgármester
20./ Ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetésének
Bechtold Tamás polgármester
megvitatása
21./ Döntés a Bursa Hungarica program 2015. évi
Dr. Balogh Lóránd jegyző
kiírásában való részvételről
22./ Az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének
Bechtold Tamás polgármester
módosítása
23./ Egyebek –
1/ Váli út Egyesület és a Válinka Néptánccsoport kérelme
2./ „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!” pályázat benyújtása
3./ KEOP pályázathoz közbeszerzési döntő bizottság megválasztása
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1./ Napirend
Tárgy: Beszámoló a Váli Önkormányzati Tűzoltóság 2013. évi tevékenységéről
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Bechtold Tamás: Megköszöni a Tűzoltóság eddigi munkáját, elmondja, hogy jó kapcsolat
alakult ki a Tűzoltóság és az Önkormányzat között. Ez pozitív mindkét fél részére.
Vabrik Zoltán: Elmondja, hogy az éves vállalkozási tevékenységet végrehajtotta a Tűzoltóság.
A tavalyi év igen erős év volt. Sokkal nagyobb volt az igény, mind amennyi szerződésben
foglalt tétel volt. Amiben tud a Tűzoltóság segít az Önkormányzatnak, szervezeteknek. A
versenyeken igen jól szerepeltünk.
A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással fogadta el a Váli
Önkormányzati Tűzoltóság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót, melyről az alábbi
határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
143/2014.(IX.15.) számú határozata
a Váli Önkormányzat Tűzoltóság 2013. évi munkájáról szóló beszámolóról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váli Önkormányzati Tűzoltóság 2013. évi
munkájáról szóló beszámolót elfogadja és megköszöni a Tűzoltóság dolgozóinak Vál
Községért végzett munkájukat.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./ Napirend
Tárgy: A Váli Önkormányzati Tűzoltóság kérelme
Vabrik Zoltán: A technikai eszközök beszerzésére nagy szüksége lenne a Tűzoltóságnak,
mivel az érdi létrás autó leterheltsége miatt csak napok elteltével tud kérésünkre jönni és a
nagy fák gallyazását, kivágását elvégezni. Megkerestük a környező önkormányzatokat, nem
zárkóztak el a támogatástól ők sem.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a kérelmet és
100 eFt kifizetését javasolja a képviselő-testületnek a Tűzoltóság részére technikai eszközök
beszerzésére.
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
144/2014.(IX.15.) számú határozata
a Váli Önkormányzati Tűzoltóság támogatásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váli Önkormányzati Tűzoltóságnak 100 eFt
támogatást nyújt technikai eszközök beszerzésére, a mellékletben szereplő támogatási
szerződésnek megfelelően.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Napirend
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Tárgy: A Váli Mesevölgy Óvoda továbbképzési tervének elfogadása
Kocsis Irén: Az Óvoda 5 éves továbbképzési tervét törvényi kötelezettségnek megfelelően
elkészítettem, a nevelőtestület megismerte és a fenntartó fogadja el. Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy a Váli Mesevölgy Óvoda továbbképzési tervét fogadja el.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és arra megállapításra jutott, hogy az Óvoda továbbképzési terve az
intézményvezető felelőssége, így javasolja elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással fogadta el a Váli Mesevölgy
Óvoda továbbképzési tervét, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
145/2014.(IX.15.) számú határozata
a Váli Mesevölgy Óvoda továbbképzési terv elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Váli Mesevölgy Óvoda
továbbképzési tervét.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4./ Napirend
Tárgy: A Váli Mesevölgy Óvoda munkatervének jóváhagyása
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a Váli
Mesevölgy Óvoda 2014/2015 évi munkatervét, melyet jóváhagyásra javasol a képviselőtestületnek.
Kocsis Irén: A munkaterv nyilvános adatokat tartalmaz, és azt, hogy mit kívánunk
megvalósítani a nevelési évben. Az alkalmazottak megismerték.
A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással fogadta el a Váli Mesevölgy
Óvoda munkatervét, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
146/2014.(IX.15.) számú határozata
a Váli Mesevölgy Óvoda 2014/2015. nevelési év munkatervének jóváhagyásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület a Váli Mesevölgy Óvoda 2014/2015. nevelési
év munkatervét jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Bechtold Tamás: A Kossuth utcai óvoda udvarra fa játékokat rendeltünk az alapítvány, az
SZMK által tett felajánlásból.
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Ádám Zsuzsanna: Tájékoztatást ad a Kossuth utcai óvoda felújítás jelenlegi állásáról, a
beruházás menetéről.
Bechtold Tamás: Én úgy látom és javasolom, hogy szeptember 29-én nyissuk meg a Kossuth
utcai óvodát. Akkorra már biztonsággal mondhatjuk, hogy alkalmas lesz a gyerekek
fogadására.
Kocsis Irén: A beszoktatás miatt nagyon jó lenne az az egy hét, ha már szeptember 22-én
nyithatnánk az óvodát.
Csókás Zsolt: Mi lesz az óvoda internet ellátásával?
Bechtold Tamás: Sajnos az antennát a bontás, átalakítás alkalmával ellopták. Meg lesz
csinálva.
Kárpáti Hajnalka: A felújításnál dolgozó, pályázatban résztvevő személyek számonkérésére
nincs lehetőség, nincs retorzió. Rossz a pályázat.
5./ Napirend
Tárgy: A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi gazdálkodásának
értékelése
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Dr. Balogh Lóránd: Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az
előterjesztést.
A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a Váli Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót, melyről az alábbi
határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
147/2014.(IX.15.) számú határozata
a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
szóló beszámolóról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6./ Napirend
Tárgy: Vál Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
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Dr. Balogh Lóránd: Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az
előterjesztést.
A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a Váli Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítását, melyről az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
148/2014.(IX.15.) számú határozata
a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése módosításáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi módosított költségvetését 77.049 eFt bevételi és 77.049 eFt kiadási főösszeggel
elfogadja.
A Vál Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása: 46.642.755.-Ft
Kajászó Község Önkormányzatát terhelő költség: 25.193.707 Ft
A Váli Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeiből az ellátottak juttatásai nélküli
Kajászó Község Önkormányzatát terhelő összeg: 16.219.707 Ft
Kajászó Község Önkormányzatát terhelő kiegészítés az állami támogatáshoz: 2.546.550 Ft.
2014. június 30-ig átutalt támogatás: 1.380.000 Ft.
A Váli Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez Vál Község Önkormányzata
részére 2014. szeptember hónaptól havonta utalandó támogatás összege: 291.600 Ft.
Vál Község Önkormányzatát terhelő költség: 51.855.3124 Ft
A Váli Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeiből Vál Község Önkormányzatát az
ellátottak juttatásai nélküli terhelő összeg: 37.005.324 Ft.
Vál Község Önkormányzatát terhelő kiegészítés az állami támogatáshoz: 3.875.726 Ft, Válon
keletkező saját bevétel: 100.000 Ft továbbszámlázott szolgáltatás és 60.000 Ft szolgáltatási
díj.
A Váli Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez Vál Község Önkormányzata
hozzájárulása havonta: 322.977 Ft.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
7./ Napirend
Tárgy: Vál Község Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásának értékelése
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással fogadta el Vál Község
Önkormányzat 2014. I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot
hozta:
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
149/2014.(IX.15.) számú határozata
Vál Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló
beszámolóról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vál Község Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
8./ Napirend
Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi előirányzat módosítása
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta az Önkormányzat
2014. évi előirányzat módosítását, melyről az alábbi rendeletet alkotja:
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2014.(IX.15.) rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.04.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet szövege és mellékletei a jegyzőkönyv melléklete.)
9./ Napirend
Tárgy: Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről
A Képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a két ülés közti
fontosabb eseményekről szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
150/2014.(IX.15.) 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
10./ Napirend
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozat teljesítéséről
A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a lejárt határidejű
határozat teljesítéséről szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta:
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
151/2014.(IX.15.) számú határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
11./ Napirend
Tárgy: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet
első olvasatának elfogadásáról
Bechtold Tamás: Javaslom felvenni az intézmény felsorolásnál a Vajda házat, mint múzeumot.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és még javasolja felvenni a közösségi színterek közé a következő tereket:
- Szt. István tér
- Helyi piac
- Adventi Vásár
- Vajda szobor
- Hősi emlékmű
- Kultúrpark
- „Sétatér”
A képviselő-testület a javasolt módosításokkal 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a helyi
közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet első olvasatát elfogadja, melyről az alábbi
határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
152/2014.(IX.15.) számú határozata
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet első
olvasatának elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
szóló önkormányzati rendelet tervezetét első olvasatban, a javasolt módosításokkal elfogadja,
további átdolgozásra alkalmasnak tartja.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a rendelet-tervezet végső változatát társadalmi
véleményeztetést követően terjessze elő Képviselő-testület 2014. október hónapban
megtartandó, soron következő ülésére.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
12./ Napirend
Tárgy: A közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a
házszámozás szabályainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet első
olvasatának elfogadása
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Bechtold Tamás: E témában van restanciánk.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Dr. Balogh Lóránd: Jogszabályi kötelezettség, hogy a tárgyban rendeletet alkosson a
képviselő-testület. A tervezet jogszabályi és a lakossági igényeknek és elvárásoknak
megfelelően szabályozza a település közterületeinek elnevezésére, illetve az utca névtáblák és
házszámok elhelyezésének rendjét.
Csókás Zsolt: Az utca névtáblákkal kapcsolatban felmerült, hogy a régi nevek is rajta
legyenek pl. „Alszeg”.
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a
közterületek
elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet első olvasatát, melyről az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
153/2014.(IX.15.) számú határozata
a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás
szabályainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet első olvasatának
elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek elnevezésének, az elnevezések
megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló önkormányzati
rendelet tervezetét első olvasatban elfogadja, további átdolgozásra alkalmasnak tartja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet-tervezet végső változatát társadalmi
véleményeztetést követően terjessze elő Képviselő-testület 2014. október hónapban
megtartandó, soron következő ülésére.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
13./ Napirend
Tárgy: A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodás módosítása
Bechtold Tamás: Törvényi változás miatt kell módosítani a Társulási Megállapodást. El kell
fogadni.
Csókás Zsolt: Miért kell elfogadni?
Kárpáti Hajnalka: A társulást a fejünk felett hozták létre. Sok beleszólásunk akkor sem volt.
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítását, melyről
az alábbi határozatot hozta:
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
154/2014.(IX.15.) számú határozata
a A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás módosításáról
(A határozat - terjedelmére tekintettel- a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
14./ Napirend
Tárgy: Hivatásetikai alapelvek meghatározása
Dr. Balogh Lóránd: A köztisztviselőkről szóló törvény értelmében az Önkormányzati Hivatal
köztisztviselői vonatkozásban a képviselő-testület határozza meg a hivatásetikai alapelvek
részletes tartalmát, valamint az etikai eljárás szabályait.
A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással fogadta el a köztisztviselők
hivatásetikai alapelvek meghatározását, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
155/2014.(IX.15.) számú határozata
a Váli Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek hivatásetikai alapelveiről
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a Váli Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott
hivatásetikai alapelveket és etikai eljárás szabályait a határozat melléklete szerint
megalkotja.
2. utasítja a jegyzőt, hogy a Váli Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőivel
szemben támasztott hivatásetikai alapelveket és etikai eljárás szabályzatának
hatálybaléptetéséről, annak az érintettekkel történő megismertetéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
15./ Napirend
Tárgy: Belső ellenőrzési intézkedési terv elfogadása
Dr. Balogh Lóránd: A Szent László Völgye Többcélú Önkormányzati Társulás keretében
működik a belső ellenőrzés. Ez év májusában volt ellenőrzés, melynek tárgya az
Önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítása és az egyes kontrolltevékenységek
működésének ellenőrzése volt. Az ellenőrzés során a belső ellenőr szabálytalanságokat tárt fel
melynek kijavítására javaslatokat is megfogalmazott. A szabálytalanságokat megszüntetésére
intézkedési tervet készítettem. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy intézkedési tervet
fogadja el.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek azzal az egy módosítással, hogy
a házipénztárból történő támogatás kifizetéseket a jövőben ne mellőzzük, hanem csökkentsük.
A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a belső ellenőrzési
intézkedési tervet, a javasolt módosítással, melyről az alábbi határozatot hozta:
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
156/2014.(IX.15.) számú határozata
a belső ellenőrzés folyamán feltárt hiányosságok megszüntetésére készített
jegyzői intézkedési terv elfogadásáról
1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy belső ellenőrzés
folyamán feltárt hiányosságok megszüntetésére készített jegyzői intézkedési tervet a
javasolt módosítással, a melléklet szerint elfogadja.
2. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési vizsgálat által
feltárt hiányosságok orvoslására a jegyző által javasolt 2014. december 31-ei
határnapot szabja meg.
Felelős: jegyző
Határidő: 2014. december 31.
16./ Napirend
Tárgy: A Váli Tűzoltó Egyesület kérelme
Bechtold Tamás: A tűzoltó autó azért a Polgármesteri Hivatal tulajdonába került, mert az
egyesület nem volt még bejegyezve, így nem lehetett az Ő nevükre íratni. Most már
bejegyzett egyesületről beszélünk, így nincs akadálya, hogy átadjuk nevükre a tűzoltó autót.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az egyesület
kérelmét, és javasolja egy jelképes összegért átadni a tűzoltó autót a tulajdonukba.
Bechtold Tamás: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy 10.000.-Ft összegért adjuk oda a
Váli Tűzoltó Egyesületnek a Mercedes tűzoltó autót.
A képviselő-testület a javaslatot és a kérelmet támogatja, melyet 5 igen, 0 nem és 0
tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
157/2014.(IX.15.) számú határozata
a Váli Tűzoltó Egyesület kérelméről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul és támogatja a Váli
Tűzoltó Egyesület kérelmét, mely szerint 10.000.-Ft összegért a Polgármesteri Hivatal átadja
a Mercedes típusú tűzoltó gépjármű fecskendőt (rendszáma: GXD-689) a Váli Tűzoltó
Egyesület részére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
17. Napirend
Tárgy: Szabó János váli ingatlantulajdonos kérelme
Bechtold Tamás: A Burgondia végén lévő közterületet, árkot szeretné kérelmező bérbe venni,
póniló tartására. A területet villanypásztorral kerítené be.

11

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a kérelmet megtárgyalta és
javasolja a képviselő-testületnek, hogy havi 500.-Ft bérleti díjért adja bérbe a területet
kérelmezőnek.
Ádám Zsuzsanna: Hívjuk fel kérelmező figyelmét, hogy a biztonsági előírásokról
gondoskodjon.
A képviselő-testület 4 igen, 1 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot Szabó János
terület bérlésével kapcsolatban:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
158/2014.(IX.15.) számú határozata
Szabó János kérelméről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy bérbe adja Szabó János Vál,
Burgondia u. 52. szám alatti lakosnak az Önkormányzat tulajdonában lévő Vál, 202/1 hrsz-ú
területet 500.-Ft/hó összegért, a határozat mellékletében szereplő bérleti szerződés tervezetnek
megfelelően.
A Képviselő-testület felhívja a bérlő figyelmét, a biztonsági előírások betartására a terület
bekerítése kapcsán.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
18./ Napirend
Tárgy: Gördülő fejlesztési terv elfogadása
Bechtold Tamás: Az előterjesztés a szennyvízelvezetés és tisztításra vonatkozik. A
fejlesztéseket nem az önkormányzat finanszírozza, hanem a bérleti díjból befolyt összegből
fedezik.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a gördülő fejlesztési tervet a
szennyvízelvezetés és tisztítás viziközmű rendszerre, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
159/2014.(IX.15.) számú határozata
Baracska, Vál, Kajászó települések tulajdonában lévő I/68 Baracska és térsége
szennyvízelvezetés és tisztítás víziközmű rendszer 2014-2029. évi Gördülő Fejlesztési
Tervének elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baracska, Vál, Kajászó települések
tulajdonában lévő I/68 Baracska és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás víziközmű rendszer
2014-2029. évi Gördülő Fejlesztési Tervét elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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19./ Napirend
Tárgy: Gördülő fejlesztési terv elfogadása
Bechtold Tamás: Az előterjesztés Vál község ivóvízszolgáltató rendszer gördülő fejlesztési
tervére vonatkozik.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a gördülő fejlesztési tervet a
ivóvízszolgáltató rendszerre, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
160/2014.(IX.15.) számú határozata
a Váli víziközmű rendszer 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Vál Község vízmű szolgáltatásáért
felelős szerv, a melléklet szerint elfogadja a Váli Viziközmű rendszer 2015-2029. évi GFT
felújítási, pótlási és beruházási tervét.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
20./ Napirend
Tárgy: Ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetésének megvitatása
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a napirendet megtárgyalta
és nem tud állást foglalni, szeretné tudni mennyi az értéke a tulajdon résznek.
Bechtold Tamás: Nem tudjuk az ingatlan értékét. Amíg legalább a szándéknyilatkozatot nem
kapja meg Felcsút addig nem értékelteti fel.
Csókás Zsolt: Az alcsúti Toldy Horgász Egyesület próbálta már megszerezni a területet, akkor
Felcsút nem járult hozzá.
Dr. Balogh Lóránd: A csapadékvíz rendszer részét képező ingatlanok a felszíní vízelvezetésre
létrejött társulást alkotó önkormányzatok közös tulajdonában állnak. A fennálló
tulajdonközösség megszüntetése érdekében keresett meg Felcsút Önkormányzata bennünket,
hogy a saját közigazgatási területén található záporvíz tározót és műtárgyát hasznosítani
kívánja a jelenlegi funkció megtartása mellett. Felcsút Önkormányzata piaci értéken,
értékbecslő által meghatározott áron kívánja megvásárolni, minden egyéb felmerülő költséget
is magára vállalva.
A képviselő-testület 4 igen, 0 nem és 1 tartózkodással hozta az alábbi határozatot az
ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatban:
Vál Község Önkormányzat képviselő-testülete
161/2014.(IX.15.) számú határozata
a Felcsút külterületi 09/17., 09/16., 02/4., valamint 08. hejrajzi számú ingatlanokon
fennálló tulajdonközösség megszüntetéséről
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy csak annak tudatában hoz
döntést a Felcsút külterület 09/17. 09/16., 02/4., valamint 08. helyrajzi számú ingatlanokon
fennálló tulajdon hányadának elidegenítéséről, amennyiben az értékbecslés piaci alapokon
elkészül és a becsült értéket, valamint az Őt illető vételi díjat, az Önkormányzat megismeri.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
21./ Napirend
Tárgy: Döntés a Bursa Hungarica program 2015. évi kiírásában való részvételről
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és javasolja a képviselő-testületnek, hogy csatlakozzon a Bursa Hungarica
programhoz.
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot a Bursa
Hungarica programhoz való csatlakozásról:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
162/2014.(IX.15.) számú határozata
a Bursa Hungarica program 2015. évi kiírásában való részvételről
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015. évben csatlakozik
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, felkéri a
Polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot írja alá és jutassa el az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelőhöz.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
22./ Napirend
Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének módosítása
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, melyet javasol elfogadásra a képviselő-testületnek. Kérdésként merült fel, hogy
a közétkeztetést nem kellett volna bele venni a közbeszerzési tervbe?
Bechtold Tamás: Még nem tudju, hogy hány éves ciklusba gondolkodjunk, azért nem került
bele az előterjesztésbe.
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta az Önkormányzat 2014. évi
közbeszerzési tervét, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
163/2014.(IX.15.) számú határozata
az Önkormányzat 2014. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja Vál Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2014.(II.04.) számú határozatát és az
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Önkormányzat 2014. évi összesített közbeszerzési tervét jelen határozat mellékletének
megfelelően állapítja meg.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az éves összesített közbeszerzési terv
nyilvánosságának biztosításáról, valamint erre irányuló igény esetén a Közbeszerzések
Tanácsa, vagy az illetékes ellenőrző szervek részére történő megküldéséről
gondoskodni szíveskedjen.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
23./ Napirend
Tárgy: Egyebek
- Váli Út Hagyományőrző Egyesület és a Válinka Néptánccsoport kérelme
Bechtold Tamás: A Váli Út Hagyományőrző Egyesület együttműködő parnere a Válinka
néptánccsoport, aki meghívást kapott Balánbányára néptánc fesztiválra. A néptánccsoport
elképzelése, hogy a fesztivál keretein belül bemutassák a Balánbányai lakók részére
községünket, Vált. Ehhez kérnek támogatást.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a kérelmet és
50.000.-Ft támogatást javasol elfogadásra a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
164/2014.(IX.15.) számú határozata
a Váli Út Hagyományőrző Egyesület támogatásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váli Út Hagyományőrző Egyesületet
50.000.-Ft összeggel támogatja a Balánbányán megtartandó 18. Botorka néptánc fesztiválon a
Válinka néptánccsoport részvételének, ill. Vál települést bemutató költségeinek fedezetére, a
mellékletben szereplő támogatási szerződésnek megfelelően.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
-

„Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozaton való részvételről
döntés

Bechtold Tamás: Pályázni önkormányzatoknak lehet, melynek keretében a településen
napközbeni programokkal rendezvényt szervez és csatlakozik az országosan összehangolt
tűzgyújtáshoz. A programsorozat arculati elemeit tartalmazó plakátot a rendezvények ideje
alatt közzéteszi. 325.000.-Ft-ot kapunk a rendezvényre.
Ádám Zsuzsanna: A Polgárőrökkel egyeztettünk, a hagyományos szüreti felvonulás elmarad,
az iskolás néptánc csoport lép fel a településen négy helyen. A Szabadidő parkban
főzőversenyt szervezünk, melyhez a hozzávalókat biztosítjuk. Este 20.30 órakor tűzgyújtás
lesz, utána zenés, táncos est.
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Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a napirendet megtárgyalta
és javasolja a képviselő-testületnek a programsorozatban való részvételt.
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással döntött az „Itthon vagy –
Magyarország, szeretlek” programsorozaton való részvételről, melyről az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
165/2014.(IX.15.) számú határozata
az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozaton való részvételről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülte úgy dönt, hogy rész vesz az „Itthon vagy –
Magyarország, szeretlek” programsorozaton.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
-

Közbeszerzési döntőbizottság tagjainak megválasztása

Bechtold Tamás: Az energetikai pályázatban plusz pont, ha közbeszereztetjük a beruházást.
Erről már döntött a képviselő-testület. A pályázat meghívásos. A munkálatok érintenék a
Községházát, mindkét óvodát, Vajda János u. 36. szám alatti épületet. Most a közbeszerzési
döntőbizottság tagjait kell megválasztani.
Javasolom a bizottságba Dr. Balogh Lóránd jegyzőt, Csókás Zsolt, Kárpáti Hajnalka, Ádám
Zsuzsanna és Kocsis Bálint képviselőket.
A közbeszerzési döntőbizottságba javasolt tagok a jelölést elfogadták.
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot a
közbeszerzési döntőbizottság tagjainak megválasztásáról:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
166/2014.(IX.15.) számú határozata
a közbeszerzési döntőbizottság tagjainak megválasztásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület a Közbeszerzési döntőbizottság tagjainak
- Dr. Balogh Lóránd jegyzőt
- Csókás Zsolt képviselőt
- Kárpáti Hajnalka képviselőt
- Ádám Zsuzsanna alpolgármestert
- Kocsis Bálint képviselőt
választja meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Bechtold Tamás: Tájékoztatom a képviselő-testültet, hogy a Szent. István tér 1. szám alatti
iskola épület tető fedésére kértem árajánlatot. A nagy esőzések alkalmában több alkalommal,
több helyen beázott az épület, ami tarthatatlan.
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A Közmeghallgatást 2014. szeptember 29-én 18.oo órára hívok össze a Közösségi házba.
Több hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az
ülést 20.10 órakor bezárja.
-k.m.f.-

Bechtold Tamás
polgármester

Dr. Balogh Lóránd
jegyző

Kárpáti Hajnalka
hitelesítő

Csókás Zsolt
hitelesítő
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