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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i 

  üléséről 

 

Helye:  Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme 

 

Jelen vannak:Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, 

  Csókás Zsolt képviselő, Kárpáti Hajnalka képviselő, Kocsis Bálint 

  képviselő, Kőszegi László képviselő, Krúdy Péter képviselő  

Meghívottként van jelen: Dr. Balogh Lóránd jegyző, 

 

NAPIREND ELŐTT 

 

Bechtold Tamás polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, 

mivel a 6+l fő képviselői létszámból 6 fő jelen van, Kocsis Bálint bejelentette távolmaradását. 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Kárpáti Hajnala és Csókás Zsolt képviselőkre, 

valamint a Simon Lászlóné jegyzőkönyvvezetőre. A képviselő-testület a javaslatot 6 igen, 0 

nem és 0 tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

4/2015.(I.29.) számú határozata 

a 2015. január 29-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. január 29-i jegyzőkönyv hitelesítőinek 

Kárpáti Hajnalka és Csókás Zsolt képviselőket választja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ezt követően a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot azzal a 

kiegészítéssel,hogy a B-K-V Vízköközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Társulás 

Alapító Okiratát és Megállapodás módosítását kell napirendre tűzni, illetve a Váli Tűzoltó 

Egyesület és a Polgárőrség kérelmét. Javasolja a jelenlévő vendégekre tekintettel az őket 

érintő napirendeket vegye előre a képviselő-testület, melyet a képviselő-testület az alábbiak 

szerint fogad el 6  igen, 0 nem és 0 tartózkodással: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

5/2015.(I.29.) számú határozata 

a 2015. január 29-i ülés napirendjéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. január 29-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el: 

 

Napirend         Előterjesztő 

1./ Beszámoló a Váli Polgárőr Egyesület 2014. évi    Dr. Balogh Lóránd 

     tevékenységéről        jegyző 

2./ Váli Polgárőr Egyesület kérelme      Bechtold Tamás 

          polgármester 
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3./ Beszámoló a Váli Tűzoltó Egyesület 2014. évi    Dr. Balogh Lóránd 

     tevékenységéről        jegyző 

4./ Váli Tűzoltó Egyesület kérelme      Bechtold Tamás 

          polgármester 

5./ Vál Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének   Bechtold Tamás 

      első olvasatban történő megvitatása és elfogadása   polgármester 

6./ Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről   Bechtold Tamás 

          polgármester 

7./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről   Dr. Balogh Lóránd 

          jegyző 

8./ Beszámoló Vál Község környezeti állapotáról és a Hivatal  Dr. Balogh Lóránd 

     2014. évi műszaki és település-üzemeltetési tevékenységéről  jegyző 

9./ A DENTALIN Bt-vel kötött ellátási szerződés módosítása  Dr. Balogh Lóránd 

          jegyző 

10./ Döntés a közművelődés szervezői állás-helyre beérkezett  Bechtold Tamás 

     pályázatról         polgármester 

11./ Döntés címer használat engedélyezésére beérkezett kérelemről Bechtold Tamás 

          polgármester 

12./ Döntés a Váli Vajda János Általános Iskola kérelméről  Bechtold Tamás 

          polgármester 

13./ Döntés a honlap fenntartására és más önkormányzati   Bechtold Tamás 

        megjelenési felületek működtetésére bekért árajánlatokról és  polgármester 

       a feladatot ellátó vállalkozó személyéről 

14./ A Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító  Bechtold Tamás 

      és Üzemeltető Intézményi Társulás 2014. évi költségvetésének polgármester 

I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása 

15./ A Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító  Bechtold Tamás 

       és Üzemeltető Intézményi Társulás 2015. évi költségvetésének polgármester 

       elfogadása 

16./ Döntés Jankó Csaba aikido klub vezető kérelméről   Bechtold Tamás 

           polgármester 

15./ Egyebek 

 - Baracska-Kajászó-Vál Vízkiközmű Beruházást Lebonyolító 

   és Üzemeltető Intézményi Társulás Alapító Okiratának 

   módosítása 

- Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító 

és Üzemeltető Intézményi Társulás Alapító Okiratának 

módosítása 

- Tűzoltó laktanya felújítás pótmunkái 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a Váli Polgárőr Egyesület 2014. évi tevékenységéről 
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Bechtold Tamás: Megkérdezi a Polgárőr Egyesület elnökét, van-e kiegészítés a beszámolóval 

kapcsolatban. Elmondja, hogy az egyesület közgyűlése a beszámolót megismerte. Köszöni az 

egész éves tevékenységüket. 

 

A beszámolóval kapcsolatban kiegészít nem volt, a képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 

nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

6/2015.(I.29.) számú határozata 

a Váli Polgárőr Egyesület 2014. évi munkájáról szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Polgárőr Egyesület 2014. évi 

munkájáról szóló beszámolót elfogadja és megköszöni a Polgárőrség tagjainak Vál Község 

közbiztonsági helyzetének javításáért tett munkáját. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2./ Napirend 

 Tárgy: Váli Polgárőrség kérelme 

 

Bechtold Tamás: A polgárőr autóra fényhíd vásárlásához kér a Polgárőrség támogatást. 

 

Hoppár György: Ha olyan fényhidat vásárolunk ami a jogszabályoknak megfelel az 250.000.-

Ft-ba kerül.  Ha a Polgárőrség nevére állítja ki a számlát a kereskedő, akkor 10-20 %-al 

olcsóbb. 

 

Csókás Zsolt: A bizottsági ülésen tárgyaltunk a kérelemről és az interneten rákerestünk 

fényhidakra. Sokkal olcsóbbat lehet vásárolni. Ne döntsünk összegről, csak magáról arról, 

hogy támogatjuk, de olcsóbb verziót. 

 

Hoppár György: A neten vásárolt termékekkel kapcsolatban oda kell figyelni, mert nem 

mindenki ad számlát és a megfelelőség sem biztos. 

 

Bechtold Tamás: Nézzünk körül, nézzünk még ajánlatokat.  

 

Kárpáti Hajnalka: A bizottság támogatja a fényhíd vásárlást, de még kérjünk be több ajánlatot. 

 

3./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a Váli Tűzoltó Egyesület 2014. évi tevékenységéről 

 

Bechtold Tamás: Megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e kiegészítés. 

 

A beszámolóhoz nem volt kiegészítés, a képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem és 0 

tartózkodással fogadta el a beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7/2015.(I.29.) számú határozata 

a Váli Tűzoltó Egyesület 2014. évi munkájáról szóló beszámolóról 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váli Tűzoltó Egyesület 2014. évi 

munkájáról szóló beszámolót elfogadja és megköszöni az Egyesület tagjainak Vál Községben 

végzett odaadó munkáját. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4./ Napirend 

 Tárgy: Váli Tűzoltó Egyesület kérelme 

 

Ádám Zsuzsanna: A Tűzoltólaktanya felújítása projekttel kapcsolatos költségek biztosításáról, 

kölcsön formájában történő támogatásról decemberben már döntött a képviselő-testület 

9.163.928.-Ft összegben.  Az összeget 40 eFt-tal szükséges növelni a gázterv összegével. 

Ehhez szükséges a képviselő-testület határozat módosítása. 

 

Kárpáti Hajnalka: A bizottság a támogatási összeg 40 eFt-tal történő növelését támogatja, így 

a kölcsön formájában adott támogatás a Tűzoltó Egyesület részére 9.203.928.-Ft. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a Váli Tűzoltó 

Egyesület kölcsön formájában történő támogatást, határozat módosítást, melyről az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

8/2015.(I.29.) számú határozata 

a 239/2014. (XII.16.) számú határozat módosításáról  

a Váli Tűzoltó Egyesület támogatása a „Tűzoltólaktanya felújítása” projekttel 

kapcsolatos költségeinek biztosításáról, kölcsön formájában 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váli Tűzoltó Egyesület Leader pályázaton 

nyert Tűzoltólaktanya felújítása tárgyában írt kérelmét támogatja, és módosítja a Képviselő-

testület 239/2014. (XII. 16.) számú önkormányzati határozatát, akként, hogy a beruházás 

zavartalan finanszírozása érdekében a fennmaradó, és hamarosan kifizetendő számlák 

finanszírozásához 9.163.928.-Ft + 40.000.-Ft-tal járul hozzá. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5./ Napirend 

 Tárgy: Vál Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének első olvasatban 

történő megvitatása és elfogadása 

 

Bechtold Tamás: A bizottsági ülésen részleteiben megvitattuk a költségvetés tervezetet. 

Örülünk, hogy van tartalék a költségvetésben. Nincs betervezve ingatlan értékesítés. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a 2015. évi költségvetés 

első olvasását alkalmasnak találja, melyet javasol elfogadásra a képviselő-testületnek.  

 

dr. Balogh Lóránd: A bizottsági ülésen feltett néhány kérdésre válaszolva elmondja, hogy a 

temető szakmai anyag sora a rezsi költséget takarja. A gyermekétkeztetésre kaptunk 2,3 mFt-

ot így a tartalék 11.072 eFt lesz, amibe a fényhíd vásárlása nincs benne. A 
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városgazdálkodáson a 980.000.-Ft szerepel, mely a telefonközpontot, a szeméttartók összegét 

tartalmazza. Az óvodánál plusz 250 eFt beépítésre került. A közös hivatal költségvetésénél 

még lehet változás, ugyanis Gyúró nem tervezett utazási költséget. 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének első olvasatát 6 igen, 0 nem 

és 0 tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

9/2015.(I.29.) számú határozata 

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének első olvasatáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetésének I. olvasatát elfogadja. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

6./  Napirend 

Tárgy: Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről 

 

Bechtold Tamás: A beszámolómból kimaradt a Vajda ház tető felújítása, melyet szintén az 50 

millió forintból kívánunk megvalósítani. 

 

Csókás Zsolt: A fejlesztési célokba szerepel a kamera rendszer, melyet az önkormányzat 

költségvetéséből tervezzük megoldani. 

 

Bechtold Tamás: Olyan fejlesztéseket jelöltünk meg ami után utána néztünk, és végre tudjuk 

hajtani. Be kell kérni több ajánlatot, teljes dokumentumot kell prezentálni. 

 

dr. Balogh Lóránd: A szabályozó jogi hátteret érdemes átnézni, ugyanis ezen a területen 

történtek változások.  

 

Csókás Zsolt: Mivel saját forrásból valósul meg a kamera rendszer talán egyszerűbb lesz. Az 

ajánlatot tevő cég tisztában van a feltételekkel. 

 

Ádám Zsuzsanna: Nem egészen saját forrásból. 

 

dr. Balogh Lóránd: Saját felhasználású fejlesztési forrásból. 

 

A képviselő-testület a két ülés közti fontosabb eseményekről szóló beszámolót 6 igen, 0 nem 

és 0 tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

10/2015.(I.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 
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Határidő: azonnal 

 

7./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről 

 

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről szóló beszámolót vita nélkül 

6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

11/2015.(I.29.) számú határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8./ Beszámoló Vál Község környezeti állapotáról és a Hivatal 2014. évi műszaki és 

település-üzemeltetési tevékenységéről 

 

Bechtold Tamás: A műszakis kollega kapott plusz feladatot. Az építőipari tranzit pályázaton 

tanuló festők itt dolgoznak és az ő irányításukat kapta meg. Kifestették a Közösségi hátat, a 

társas ház lépcsőházát. A hivatalban tisztasági meszelést végeznek. 

 

Kárpáti Hajnalka: Mit tudunk tenni az illegális hulladék lerakás ellen? 

 

Bechtold Tamás A zöld hatóság kötelezett bennünket a Gyúrói útnál lerakott szemét 

elszállítására. A kamera rendszer hasznos lesz erre a célra. 

 

Csókás Zsolt: Bizonyítani kell, hogy ki rakta le a szemetet. Úgynevezett „vad” kamerákat kell 

kihelyezni. 

 

Ádám Zsuzsanna: A közmunkásokkal kapcsolatban az lenne az elgondolás, hogy legyen 

készen olyan lista amihez tudunk nyúlni, hogy milyen feladatot tudunk kiadni számukra, amit 

számon is tudunk kérni. 

 

Csókás Zsolt: Akkor van értelme, ha tényleg van felelősségre vonás. Érten a célját, de 

szerintem értelmetlen. Egy személyt állítsunk rá, aki csak a közmunkásokkal foglalkozik. 

Véleményem szerint a jelenlegi személy erre alkalmatlan. A közmunkásoknak nincs jó híre a 

faluban. 

 

Bechtold Tamás: Jelen pillanatban olyan csapat van, aki használható. Legnehezebb feladat az, 

hogy milyen feladatot adjunk nekik. Ezért lenne jó egy program lista, amit könnyebb is 

számon kérni. 

 

Kárpáti Hajnalka: Személytől függetlenül, aki a hivatalban  ilyen beosztásban dolgozik, annak 

a dolga a közmunkások összefogása. 
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Bechtold Tamás: Nő az intézmény rendszerünk pl.. könyvtár, melynek a takarítását el kell 

végezni, ott vannak a temetők, azokat is rendbe kell tartani. 

 

Csókás Zsolt: Vannak a településen olyan feladatok amihez viszont kevesen vannak a 

közhasznúsok. Ahhoz gépek is kellenek. Az tény, hogy a pénzért viszont meg kell dolgozni.  

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta Vál Község környezeti 

állapotáról és a Hivatal 2014. évi műszaki és település-üzemeltetési tevékenységéről szóló 

beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

12/2015.(I.29.) számú határozata 

Vál Község 2014. évi környezeti állapotáról szóló éves jelentésről, illetve a Váli Közös 

Önkormányzati Hivatal 2014. évi műszaki és településüzemeltetési tevékenységéről 

 

1./ Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vál Község 2014. évi környezeti 

állapotáról szóló éves jelentését elfogadja. 

 

2./ Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 

2014. évi műszaki és településüzemeltetési tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9./ Napirend 

 Tárgy: A DENTALIN Bt-vel kötött ellátási szerződés módosítása 

 

dr. Balogh Lóránd: A DENTALIN Bt-vel 2014. novemberében kötött egységes szerkezetbe 

foglalt fogorvosi feladat ellátási szerződéssel kapcsolatban észrevétellel élt a MEP. Az 

egyeztetések megtörténtek a Egészségbiztosítási Pénztárral, az Orvosi Kamarával és a 

Dunaújvárosi Népegészségügyi Szakigazgatási Szervvel. Ennek alapján készítettem el a 

határozati javaslatot a  módosításra vonatkozóan. 

 

A képviselő-testület vita nélkül6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta Vál Község és a 

DENTALIN Bt. között fogorvosi és iskola fogászati ellátás biztosítására kötött ellátási 

szerződés módosítását, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

13/2015.(I.29.) számú határozata 

a Vál Község és a DENTALIN BT. között fogorvosi és iskola fogászati ellátás 

biztosítására kötött ellátási szerződés módosításáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DENTALIN BT. és Vál Község között 

fogorvosi és iskola fogászati ellátás biztosítására, 2012. december 14.-én megkötött ellátási 

szerződést az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.) Az ellátási szerződés 10. pontja az alábbiak szerint módosul 

 

„10. A Szolgáltatást végző a szolgáltatást teljesítő orvos távollétének idejére megfelelő 

helyettesítésről a saját költségére, saját maga köteles gondoskodni. Ez a kötelezettség az 
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alkalmazott távolléte esetére is fennáll. A helyettesítés helyét a Szolgáltatást végző 

helyettesítővel egyezteti és írásban rögzíti. A helyettesítésről – a helyettesítő személy 

megjelölésével – minden esetben, a helyettesítés megkezdése előtt írásban tájékoztatja az 

Önkormányzatot.” 

 

2.) Az ellátási szerződés 32. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„32. Jelen megállapodás hatályba lépésével hatályát veszti Vál Község Önkormányzat és a 

DENTALIN BT. között 2004. szeptember 29.-én megkötött, és 2007. április 15-én 

módosított MEGÁLLAPODÁS. Jelen megállapodás a Felek között 2013. január 01. 

napjától hatályos megállapodás és 2014. október 10. napjával hatályos módosítás 

egységes szerkezetbe foglalt szövegét tartalmazza.” 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10./ Napirend 

 Tárgy: Döntés a közművelődés szervezői állás-helyre beérkezett pályázatról 

 

Bechtold Tamás: A meghirdetett közművelődés szervezői álláshelyre egy pályázat érkezett.  

A megbízással törvényi kötelezettségünknek eleget teszünk. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta meg döntését a közművelődés 

szervezői állásra benyújtott pályázatról, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

14/2015.(I.29.) számú határozata 

Csókás Elekné a közművelődés szervezői állásra benyújtott pályázatáról 

 

1. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődés szervezői állás 

betöltésére kiírt pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

2. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődés szervezői 

feladatok ellátására 2015. február 01. napjától, határozatlan időre, 3 hónap próbaidő 

kikötésével Csókás Eleknét alkalmazza, a munka törvénykönyvében meghatározott 

feltételek szerint, a pályázati kiírásban is meghatározott havi bruttó 168.000.-Ft-ért. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

11./ Napirend 

 Tárgy: Döntés címer használat engedélyezésére beérkezett kérelemről 

 

Bechtold Tamás: Tessely Zoltán országgyűlési képviselő kérelemmel fordult a képviselő-

testülethez, hogy a Bicskén nyíló képviselői irodába Vál címerét kitegye. Rendeletünk úgy 

rendelkezik, hogy a címer használatot külön engedélyezi a képviselő-testület. Ehhez kérem a 

képviselő-testület hozzájárulását. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

15/2015.(I.29.) számú határozata 

címer használat engedélyezéséről 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Tessely Zoltán országgyűlési 

képviselő a Bicske, Szent István út 1. szám alatti képviselői irodájába Vál címerét kiállítsa. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

12./ Napirend 

 Tárgy: Döntés a Váli Vajda János Általános Iskola kérelméről 

 

Bechtold Tamás: A Vajda János Általános Iskola kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, 

hogy a hagyományosan megrendezendő Vajda hét lebonyolításához 100.000.-Ft támogatást 

nyújtson. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság javasolja elfogadásra a 

100.000.-Ft támogatást a Vajda János Általános Iskola részére. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással döntött a Váli Vajda János Általános 

Iskola támogatásáról, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

16/2015.(I.29.) számú határozata 

a Váli Vajda János Általános Iskola támogatásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váli Vajda János Általános Iskola 

hagyományosan megrendezendő Vajda hét lebonyolításához 100.000.-Ft támogatás nyújt, 

mellékletben szereplő támogatási szerződésnek megfelelően. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

13./ Napirend 

 Tárgy: Döntés a honlap fenntartására és más önkormányzati megjelenési 

felületek működtetésére bekért árajánlatokról és a feladatot ellátó vállalkozó 

személyéről 

 

Bechtold Tamás: A tárgyi feladat ellátása megbízással történt, mely megbízás lejárt. Három 

ajánlatot kértünk a feladat ellátására, kettő ajánlat érkezett. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a honlap fenntartására és 

más önkormányzati megjelenési felületek működtetésére bekért árajánlatok közül a 

legkedvezőbb ajánlatot Ádám & Ádám Mérnök Iroda Bt. által benyújtott 20 eFt összegűt 

javasoljuk elfogadásra. 

 

A képviselő-testület a honlap fenntartására és más önkormányzati megjelenési felületek 

működtetésére bekért árajánlatokról és a feladatot ellátó vállalkozó személyéről 5 igen, 0 nem 

és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

17/2015.(I.29.) számú határozata 
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a honlap fenntartására és más önkormányzati megjelenési felületek működtetésére 

bekért árajánlatokról és a feladatot ellátó vállalkozó személyéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vál Község hivatalos honlap fenntartására és 

más önkormányzati megjelenési felületek működtetésére Ádám & Ádám Mérnök Iroda Bt.-t 

bízza meg 20.000.-Ft/hó összegért, a határozat mellékletében szereplő megállapodás 

tervezetnek megfelelően. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

14./ Napirend 

Tárgy: A Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és 

Üzemeltető Intézményi Társulás 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló 

beszámoló elfogadása 

 

Bechtold Tamás: A Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető 

Intézményi Társulás költségvetéséről minden évben meg kell hozni a képviselő-testületnek a 

döntést. Az előterjesztésben a 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót 

kell elfogadni. 

 

A képviselő-testület a A Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és 

Üzemeltető Intézményi Társulás 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló 

beszámolót 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

18/2015.(I.29.) számú határozata 

a Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi 

Társulás 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű 

Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás az Államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 26. § kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvényének „Az 

állam” 32. cikkében meghatározott feladatkörében eljárva a Társulás 2014. I. félévi 

beszámolójáról az alábbi határozatot alkotja: 

 

Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi 

Társulás 2014. I. félévi beszámolójának 

a) kiadási főösszegét  3.600 ezer forintban, 

b) bevételi főösszegét 7.427 ezer forintban állapítja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

14./ Napirend 

Tárgy: A Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és 

Üzemeltető Intézményi Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadása 
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Bechtold Tamás: A Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető 

Intézményi Társulás költségvetését a társulásban résztvevő önkormányzatoknak is el kell 

fogadni, nem csak a Társulási Tanácsnak. 

 

A képviselő-testület a A Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és 

Üzemeltető Intézményi Társulás 2015. évi költségvetését 6 igen, 0 nem és0  tartózkodással 

elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

19/2015.(I.29.) számú határozata 

a Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi 

Társulás 2015. évi költségvetéséről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű 

Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás az Államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. Törvény 23. §, valamint az államháztartásról szóló 358/2011(XII.31.)  

Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2015. évi költségvetéséről az alábbi határozatot 

alkotja. 

 

l./ Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű 

Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás 2015. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét  18.082 ezer forintban, 

b) bevételi főösszegét 18.082 ezer forintban állapítja meg. 

2./ Működési kiadás: 13.256 eFt 

 Beruházási kiadás: 4.826 eFt. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

16./ Napirend 

 Tárgy: Döntés Jankó Csaba kérelméről, a VÁLI ÚT Hagyományőrző Egyesület 

támogatásáról 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság  a Váli Út Hagyományőrző 

Egyesület aikido klub programját  javasolja támogatni 60.000.-Ft összeggel. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi döntést a Váli Út 

Hagyományőrző Egyesület támogatásáról: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

20/2015.(I.29.) számú határozata 

a VÁLI ÚT Hagyományőrző Egyesület támogatásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a VÁLI ÚT Hagyományőrző Egyesületet 60 

eFt-tal támogatja programjának lebonyolításához, a határozat mellékletét képező 

megállapodás alapján. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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17./ Napirend 

 Tárgy: Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető 

Intézményi Társulás Alapító Okirat és Társulási Megállapodás módosítása  

 

Ádám Zsuzsanna: A B-K-V ülésen jeleztem az előterjesztéssel kapcsolatos formai 

aggályomat, főleg a megállapodással kapcsolatban. 

 

Bechtold Tamás: Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a Baracska-Kajászó-Vál 

Vízkiközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás Alapító Okirat és 

Társulási Megállapodás módosításáról most ne döntsünk, vegyük le napirendről és a gesztor 

önkormányzattól kérjünk új előterjesztést. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi döntést a Baracska-

Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás Alapító 

Okirat és Társulási Megállapodás módosítása ügyében, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község  Önkormányzat Képviselő-testülete 

21/2015.(I.29.) számú határozata 

a Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi 

Társulás Alapító Okirat és Társulási Megállapodás módosítás döntéshozatal 

elnapolásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elnapolja a Baracska-Kajászó-

Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás Alapító Okirat és 

Társulási Megállapodás módosítás elfogadását. 

A Képviselő-testület felkéri a gesztor önkormányzatot, hogy készítsen új előterjesztést, 

melyet érdemben tud tárgyalni a képviselő-testület. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

18./ Egyebek 

 - A Tűzoltó Egyesület kérelme a Laktanya felújítás pótmunkáinak támogatására 

 

Bechtold Tamás: A Tűzoltó laktanya felújításakor pótmunka igények léptek fel. Ezeknek a 

pótmunkáknak az elvégzésével az Egyesület a Szegletkő Kft-t bízta meg 1.607.256.- Ft. 

összegért. Az Egyesület azt kéri, hogy ennek a költségnek az erejéig nyújtsunk támogatást, 

annak érdekében, hogy véglegesen lezárhassák ezt a projektet. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság támogatja a Tűzoltó 

Egyesületnek nyújtandó 1.607.256.- Ft összegű támogatás kifizetését. 

 

(Megérkezett 19.20 órakor dr. Koltai Gábor Martonvásári Járási Hivatal vezetője.) 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot a Tűzoltó 

Egyesület támogatására vonatkozóan: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

22/2015.(I.29.) számú határozata 

a Tűzoltó Egyesület támogatásáról 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletében 

szereplő támogatási megállapodásnak megfelelően 1.607.256.- Ft-tal támogatja a Váli Tűzoltó 

Egyesületet annak érdekében, hogy az sikeresen lezárhassa a Tűzoltó laktanya felújítási és 

bővítési pályázatát. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kárpáti Hajnalka: A Tűzoltó laktanya épületre használatára vonatkozó szerződés átnézésre 

került-e, a bizottság kérésének megfelelően? 

 

Bechtold Tamás: A Tűzoltó laktanya az önkormányzat tulajdonában van. A tűzoltók vállalták 

a technikai feltételek biztosítását, jogos használói az épületnek. Nem kell új szabályozást 

létrehozni, a Köztestület létrehozásakor a használatukra oda adtuk az ingatlant. 

 

dr. Balogh Lóránd: A szociális ellátásokra vonatkozó rendeletet március 1-ig el kell fogadni a 

képviselő-testületnek, a költségvetést pedig 2015. február 12-ig. Így addig még kell tartani 

egy képviselő-testületi ülést, amire a szociális rendeletet első olvasatban beterjesztem. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 

19.30 órakor bezárja. 

 

 

      -k.m.f.- 

 

 

 

  Bechtold Tamás     dr. Balogh Lóránd 

  polgármester      jegyző 

 

 

 

  Kárpáti Hajnalka     Csókás Zsolt 

  hitelesítő      hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


