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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-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,  

 

Meghívottként van jelen:  

  Dr. Balogh Lóránd jegyző, Kocsis Irén óvodavezető, Dr. Varga Márta 

  Martonvásári Járási Hivatal vezetőhelyettes 

 

NAPIREND ELŐTT 

 

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

mivel a 6+1 fő képviselői létszámból 6 fő jelen van, az ülést 18.05 órakor megnyitja. 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Ádám Zsuzsanna alpolgármester és Kocsis Bálint 

képviselőre, 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 

23/2015.(II.10.) számú határozata 

a 2015. február 10-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 10-i ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőinek Ádám Zsuzsanna alpolgármestert és Kocsis Bálint képviselőt választja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ezt követően a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot, melyet a 

képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta az alábbiak szerint: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

24/2015.(II.10.) számú határozata 

a 2015. február 10-i ülés napirendjéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 10-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el: 

 

Napirend         Előterjesztő 

1./ Vál Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről  Bechtold Tamás 

     szóló önkormányzati rendelet elfogadása     polgármester 

2./ A települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben Dr. Balogh Lóránd 

    nyújtott szociális- és egyes személyes gondoskodást nyújtó  jegyző 

    ellátásokról szóló rendelet első olvasatának elfogadása 
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3./ Döntés a Váli Mesevölgy Óvoda nyári zárásáról, a beiratkozás  Bechtold Tamás 

     időpontjáról, illetve a 2015-1016. nevelési évben indított óvodai polgármester 

     csoportok számáról 

4./ A Váli Út Egyesület kérelmének megvitatása    Bechtold Tamás 

              polgármester 

5./ A Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító  Bechtold Tamás 

     és Üzemeltető Intézményi Társulás Társulási megállapodásának polgármester 

     és Alapító Okiratának módosítása 

6./ Egyebek 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Csókás Zsolt: Az egyebek napirendben kérem a polgármester úr tájékoztatását a volt 

polgármester asszony és jegyző úr peres ügyével kapcsolatban. 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1./ Napirend 

 Tárgy: Vál Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló  

             önkormányzati rendelet elfogadása 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és javasolja 

elfogadásra a képviselő-testületnek az Önkormányzat 2015. évi költségvetését. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással alkotta meg rendeletét Vál 

Község Önkormányzatának 2015.évi költségvetéséről az alábbiak szerint: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

1/B. Napirend 

 Tárgy: Vál Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

2015-2018. évi fizetési kötelezettségeinek megállapítására 

 

dr. Balogh Lóránd: Törvényi kötelezettsége a képviselő-testületnek, hogy az adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit megállapítsa. Az Önkormányzat 

költségvetési egyensúlyának megőrzése érdekében 2015-2018. között adósságot keletkeztető 

ügyletet nem tervez indítani. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta meg döntését Vál Község 

Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2015-2018. évi fizetési 

kötelezettségeinek megállapításáról: 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2015.(II.10.) számú határozata 

Vál Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2015-2018. évi 

fizetési kötelezettségeinek megállapítására 

 

Vál Község Önkormányzata költségvetési egyensúlyának megőrzése érdekében 2015-2018. 

között adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2./ Napirend 

 Tárgy: A települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben 

nyújtott szociális- és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet 

első olvasatának elfogadása 

 

dr. Balogh Lóránd: A szociális ellátás finanszírozása módosul, teljesen át kell alakítani az 

ellátásokat. A szociális törvényből kikerül a lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési 

szolgáltatás, méltányossági közgyógyellátás, és méltányossági ápolási díj. Az önkormányzat 

által biztosított ellátás neve 2015. március l-től település támogatás lesz. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a rendelet tervezetet 

megtárgyalta  és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

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

támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális- és egyes személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet első olvasatának elfogadásáról: 

 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2015.(II.10.) számú határozata 

a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, természetben nyújtott szociális- és 

egyes személyes gondoskodást nyújtó támogatásokról szóló önkormányzati rendelet első 

olvasatának elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési támogatás keretében nyújtott 

pénzbeli-, természetben nyújtott szociális- és egyes személyes gondoskodást nyújtó 

támogatásokról 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 2015. február hónap végén 

megtartandó, soron következő ülésére. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 
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3./ Napirend 

 Tárgy: Döntés a Váli Mesevölgy Óvoda nyári zárásáról, a beiratkozás 

időpontjáról, illetve a 2015-2016. nevelési évben indított óvodai csoportok számáról 

 

A képviselő-testület a Váli Mesevölgy Óvoda nyári zárásáról, a beiratkozás időpontjáról 

illetve a 2015-2016. nevelési évben indított óvodai csoportok számáról 6 igen, 0 nem és 0 

tartózkodással szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

27/2015.(II.10.) számú határozata 

Váli Mesevölgy Óvoda nyári zárásáról, a beiratkozás időpontjáról, illetve a 2015-2016. 

nevelési évben indított óvodai csoportok számáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váli Mesevölgy Óvodával kapcsolatos 

döntéseit az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1./ Az óvodai beiratkozás ideje a 2015-os esztendőben: 2015. május 4. – május 8. 

2./ A 2015-2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok száma 4. 

3./ Az óvoda nyári zárásának ideje 2015. augusztus 03. – 2015. augusztus 28. közötti időszak. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4./ Napirend 

 Tárgy: A Váli Út Egyesület kérelmének megvitatása 

 

Bechtold Tamás: A testvérvárosi kapcsolatok elmélyítésére, támogatására jelent meg pályázat. 

A Váli Út Egyesület pályázatot kíván benyújtani az „Európa a Polgárokért Program” 

keretében meghirdetett 100 %-os intenzitású program valamelyikére. A balánbányai gyerekek 

részére tábort szeretnének rendezni, melynek már az időpontja is meg van. A tábor 

megvalósításához kérnek támogatást az önkormányzattól, és amennyiben nyertes lesz a 

pályázat, az előfinanszírozásához. 

 

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

Egyesület kérelmét és a pályázaton való indulás lehetőségét támogatja, melyet javasol a 

képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozzájárul a Váli Út Hagyományőrző 

Egyesület támogatásához, tábor megvalósításához, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

28/2015.(II.10.) számú határozata 

a Váli Út Hagyományőrző Egyesület támogatásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váli Út Hagyományőrző Egyesület „Európa 

a Polgárokért Program”  keretében meghirdetett pályázaton való indulását támogatja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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5./ Napirend 

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

Üzemeltető Intézményi Társulás Társulási megállapodásának és Alapító Okiratának 

módosítása 

 

Ádám Zsuzsanna: Az előterjesztéssel kapcsolatban még mindig vannak formai kifogásaim. 

 

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

Üzemeltető Intézményi Társulás Alapító Okiratának módosítását 6 igen, 0 nem, 0 

tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

29/2015.(II.10.) számú határozata 

Baracska-Kajászó-Vál Vizikozmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi 

Társulás Alapító Okiratának módosításáról 

 
 

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

Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás Társulási Tanács  Alapító Okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 

6. pont : kimarad a „ szakfeladat” szöveg, helyette „ kormányzati funkció”  

              kimarad a „370000” szakfeladat szám, helyette bekerül a „052020” kormányzati 

funkció száma 

 

2./ Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű 

Beruházást Lebonyolító Intézményi Társulás Társulási Tanács  egységes szerkezetben foglalt 

Alaptó Okiratát elfogadja, mely a határozat mellékletét képezi. 

 
Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

Üzemeltető Intézményi Társulás Társulási Megállapodás  módosítását az alábbiak szerint 

hagyja jóvá 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással: 

 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2015.(II.10.) határozata 

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

Társulás Társulási Megállapodásának módosításának jóváhagyásáról 

 

Vál  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű 

Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás Társulási Megállapodás  

módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

I. 

1.  A Társulási Megállapodás 10. pontja „ A Társulási Tanács ülései, döntéshozatala”: b) 

pontjának 12. gondolatjelénél megjelölt szöveg helyébe az alábbi szövegrész lép:” 

minősített többséget igénylő javaslat elfogadásához annyi tag „igen” szavazata 
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szükséges, amely meghaladja a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint a 

felét”.  

2. A Társulási Megállapodás 1. és 2. sz. függeléke helyébe ezen határozat mellékletében 

szereplő 1. és 2. sz. függelék lép. 

II.        Vál Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű 

Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának 

egységes szerkezetbe foglalt szövegét a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6./ Napirend 

 Tárgy: Egyebek 

 

Bechtold Tamás: Jelen pillanatban nem tudom hol áll a per, egyeztetnem kell az ügyvéd úrral. 

Az első fokot megnyerte az önkormányzat, másod fokon folyik a per. Ha valami történés van 

bármelyik üggyel kapcsolatban az ügyvéd úr azonnal jelez. 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt az 

ülést 18.45 órakor bezárja. 

 

 

      -k.m.f.- 

 

 

  Bechtold Tamás    dr. Balogh Lóránd 

  polgármester     jegyző 

 

 

 

  Ádám Zsuzsanna    Kocsis Bálint 

  hitelesítő     hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


