
 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. február 26-i üléséről 

 

 

Helye:  Váli Közös Önkormányzat Hivatal emeleti tárgyalóterem 

 

 

Jelen vannak:Képviselő-testület részéről 

Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, 

  Csókás Zsolt képviselő, Kárpáti Hajnalka képviselő, Kocsis Bálint  

  képviselő, Kőszegi László képviselő, Krúdy Péter képviselő  

  

  Meghívottak: 

  Dr. Balogh Lóránd jegyző, Dr. Koltai Gábor Martonvásári Járási Hivatal 

vezetője, Szabóné Pályi Judit Szent László Völgye Segítő Szolgálat 

  Klein Károly Váli Sportbarátok Egyesülete, Dancsi Tiborné családsegítő 

 

NAPIREND ELŐTT 

 

Bechtold Tamás polgármester köszönti a megjelent vendégeket, képviselő-testületet. 

Megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 6+1 fő képviselői létszámból 7 fő jelen van. Az 

ülést 19.10 órakor megnyitja. 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Kocsis Bálint és Kőszegi László képviselőkre, és a 

jegyzőkönyvvezetőre Simon Lászlónéra, melyet a képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 

tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

31/2015.(II.26.) számú határozata 

a 2015. február 26-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőkről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 26-i ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőinek Kocsis Bálint és Kőszegi László képviselőket választja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ezt követően a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot a 

polgármester, azzal a kiegészítéssel, hogy dönteni kell a számlavezető pénzintézet 

kiválasztásáról, a rendezvény sátor megvásárlásáról. Vendégeinkre tekintettel az őket érintő 

napirendeket vegyük előre. A javaslatot a képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással 

elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

32/2015.(II.26.) számú határozata 

a 2015. február 26-i ülés napirendjéről 



 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 26-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint fogadta el: 

 

Napirend         Előterjesztő 

 

1./ Beszámoló a Segítő Szolgálat 2014. évi tevékenységéről  Dr. Balogh Lóránd 

          jegyző 

2./ Beszámoló a Váli Sportbarátok Egyesületének 2014. évi  Dr. Balogh Lóránd 

     tevékenységéről        jegyző 

 

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

          polgármester 

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

          jegyző 

5./ A települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-,   Dr. Balogh Lóránd 

     a természetben nyújtott szociális- és egyes személyes   jegyző 

     gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet elfogadása 

6./ Beszámoló a Váli Faluszépítő- és védő Egyesület 2014. évi  Dr. Balogh Lóránd 

     tevékenységéről        jegyző 

7./ A Váli Polgárőrséggel 2013. szeptember 06-án kötött   Bechtold Tamás 

     Együttműködési Megállapodás módosítása    polgármester 

8./ Vál Község Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének  Bechtold Tamás 

     elfogadása         polgármester 

9./ Döntés a Vál, Rákóczi u. 5 számú 1031/3 hrsz-ú ingatlanra  Bechtold Tamás 

     beérkezett árajánlatról       polgármester 

10./ A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás   Bechtold Tamás 

      Társulási megállapodásának módosítása     polgármester 

11./ A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás   Bechtold Tamás 

       2014. évi költségvetésének módosítása     polgármester 

12./ A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás   Bechtold Tamás 

       2015. évi költségvetésének elfogadása     polgármester 

13./ Egyebek 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a Segítő Szolgálat 2014. évi tevékenységéről 

 

Bechtold Tamás: Megkérdezi Szabóné Pályi Judit igazgatót, hogy a beszámolóval 

kapcsolatban van-e kiegészítése. 

 

Szabóné Pályi Judit: Elmondja, hogy hét éve vezeti az intézményt, melynek székhelye 

Martonvásár és hét települést lát el a szolgálat. Integrált alapellátási szociális ellátó a 

szolgálat. Válon családsegítés, gyermekjóléti ellátás és házi segítségnyújtás működik. Három 

főt vett át a szolgálat Válból, akik szakmailag magas szinten felkészültek, gyakorlattal 

rendelkeznek. Megköszöni az önkormányzat segítségét az átszervezés lebonyolítása kapcsán. 



A családsegítő heti három napot tartózkodik Válon, a házi gondozók a hét minden napján a 

településen vannak. Az idei évtől a Társulási Tanács döntött egy fő bővítésről.  

 

Bechtold Tamás: A beszámolóból kitűnik, hogy a településen a 0-17 éves korú lakosságszám 

500 fő feletti. Arányaiban Vál problémásság szempontjából hova sorolható? 

Melyik részt érzi fejlesztésre, vagy erősítésre szorulónak? 

 

Szabóné Pályi Judit: Lakosság szempontjából is és szolgáltatás szempontjából is jó pozíció 

Vál helyzete. A gyermekjóléti szolgálatnál érezhető, hogy erősítésre van szükség. Egyre 

nagyobb az anyagi problémával küzdő családok száma. Pozitív viszont a családsegítő szerepe, 

elfogadják a tanácsát. 

 

A képviselő-testület a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2014. évi munkájáról szóló 

beszámolót 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

33/2015.(II.26.) számú határozata 

a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2014. évi munkájáról szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 

2014. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a Váli Sportbarátok Egyesületnek 2014. évi tevékenységéről 

 

Bechtold Tamás: Megkérdez Klein Károlyt, hogy van-e kiegészítése a beszámolóval 

kapcsolatban 

 

Klein Károly: Az MLSZ évadnyitó taggyűlése megtörtént, ahol az egyesület kérése alapján 

törölték az U18 csapat felállítását. A verseny kiírásban a Bozsik 7, 9,11 korosztály, az U16 és 

U19 korosztály lenne kötelező az első osztályú csapatoknál. A Bozsik U15-os csapatot 

közösen a sikeres alapítvánnyal működtetjük. 

 

Kárpáti Hajnalka: Az „egészség pályázat” nem szerepel a beszámolóban. 

 

Klein Károly: Részleteiben nem tudok beszámolni a pályázatról. 

 

Bechtold Tamás: A Sport Egyesület két pályázatban vett részt. Egyik a pálya és öltöző 

felújítás, mely MVH által támogatott pályázat volt, a másik az egészség pályázat, melynek az 

egyesület az elszenvedője. Kézzel fogható haszna nem ez a pályázatnak, a falu életébe bele 

olvad az egyesület. Egy tény, pályázatok nélkül nem tudunk előre haladni. Mikor lesz az 

egyesületnél közgyűlés? 

 

Klein Károly: Az alapszabály értelmében évi egy közgyűlést kell tartani, melyet a bajnokság 

végére tervezünk, június vége, július eleje. 

 



Kocsis Bálint: A gyepszőnyeg műtrágyázásához felajánlok 1 q műtrágyát az előző évhez 

hasonlóan. 

 

A képviselő-testület a Váli Sportbarátok Egyesületének 2014. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

34/2015.(II.26.) számú határozata 

a Válik Sportbarátok Egyesületének  2014. évi munkájáról szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Sportbarátok Egyesületének 2014. 

évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről 

 

A képviselő-testület a beszámolót vita nélkül 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta, 

melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

35/2015.(II.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 

 

4./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről 

 

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

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2015.(II.26.) számú határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 



5./ Napirend 

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

nyújtott szociális- és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet 

elfogadása 

 

Bechtold Tamás: A képviselő-testület a rendeletet első olvasatban megtárgyalta, melyet 

alkalmasnak talált elfogadásra. 

 

dr. Balogh Lóránd: A rendelet tervezetet a honlapra feltettük, észrevétel nem érkezett. 

 

Dr. Koltai Gábor: A rendeletben szerepel olyan kötelezettség, mely szerint az ellátottnak 

rendben kell tartania ingatlanát, környezetét? Mert, jogszabály módosítás folytán ilyen 

kötelezettséget nem lehet majd alkalmazni a rendeletben. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Arra szorítkoztunk a rendeletben, hogy tudjunk ellátást biztosítani az 

ügyfeleknek, ilyen kikötést nem tartalmaz a rendelet. 

 

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

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

gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet, melyet javasol elfogadásra a képviselő-

testületnek. 

 

A képviselő-testülete a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben 

nyújtott szociális- és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendeletet 7 

igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülte 

2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete 

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

és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet elfogadása 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

6./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a Váli Faluszépítő- és védő Egyesület 2014. évi tevékenységéről 

 

Bechtold Tamás: Megkérdezi az Egyesület elnökét, van-e kiegészítés a beszámolóval 

kapcsolatban. 

 

Ádám Zsuzsanna: A bizottsági ülésen is már elmondta, hogy a kerékpáros pihenőhely 

pályázatnak meg volt a helyszíni szemléje, mindent rendben találtak. Beadtuk a kifizetési 

kérelmet, melyre három-négy héten belül megkapjuk az összeget.  

 

Bechtold Tamás: Az ünnepélyes átadásra vonatozóan történt-e egyeztetés? 

 

Ádám Zsuzsanna: Igen, a Március 14.-i önkormányzati megemlékezés után lenne a park 

átadása, azt követően a Polgárőrség szervezésében a tavaszköszöntő tábortűz. 

 



Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a Váli Faluszépítő- és védő 

Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és javasolja elfogadásra a 

képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület a Váli Faluszépítő- és védő Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót 6 igen, 0 nem és 1 tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

37/2015.(II.26.) számú határozata 

a Váli Faluszépítő- és védő Egyesület 2014. évi munkájáról szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Faluszépítő- és védő Egyesület 

2014. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

7./ Napirend 

 Tárgy: A Váli Polgárőrséggel 2013. szeptember 06-án kötött Együttműködési 

megállapodás módosítása 

 

Bechtold Tamás: A Polgárőrséggel a megállapodást azért szükséges módosítani, mivel a 

költségvetésbe betervezett támogatás összege módosult, illetve kikerül a Lada Niva 

személygépkocsi az értékesítés miatt. 

 

A képviselő-testület a Váli Polgárőrséggel 2013. szeptember 06-án kötött Együttműködési 

megállapodás módosítását 7 igen,0 nem és 0 tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

38/2015.(II.26.) számú határozata 

a Váli Polgárőr Egyesülettel 2013. szeptember 06-án kötött Együttműködési  

megállapodás módosításáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váli Polgárőr Egyesülettel 2013. szeptember 

06-án kötött Együttműködési megállapodást az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.) Az Együttműködési megállapodás II./1./e. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„e. Az Önkormányzat havi 25.000.-Ft azaz havi huszonötezer forint üzemanyag támogatást 

nyújt a Váli Polgárőrségnek ahhoz, hogy a polgárőrség el tudja látni a jelen szerződés II./2. 

pontjában vállalt kötelezettségeit.” 

 

2.) Az együttműködési megállapodás II./1./f. pontja törlésre kerül. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 



8./ Napirend 

 Tárgy: Vál Község Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

 

Bechtold Tamás: Most még üres a közbeszerzési terv táblázata, de bízunk benne írhatunk ki 

közbeszerzési pályázatokat. 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi összesített közbeszerzési tervét 7 igen, 0 nem 

és 0 tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

39/2015.(II.26.) számú határozata 

az Önkormányzat 2015. évi összesített közbeszerzési tervéről 

 

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben foglaltak szerint 

határozza meg az Önkormányzat 2015. évi összesített közbeszerzési tervét. 

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 

 

9./ Napirend 

 Tárgy: Döntés a Vál, Rákóczi u. 5. számú 1031/3 hrsz-ú ingatlanra beérkezett 

árajánlatokról 

 

Bechtold Tamás: A ingatlant meghirdettük, melyre egy vételi ajánlat érkezett. Az ingatlan 

értékbecslése 8.1 mFt-ról szól, a beérkezett vételi ajánlat 8 mFt. Egyeztettem az 

ajánlattevővel, aki szóban módosította ajánlatát 8.1 mFt-ra. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Az értékbecslés és az ingatlan vételi ajánlat eltért, ezért egyeztettem a 

Kormányhivatallal. Az ajánlattevő az értékkülönbözet miatt megerősítette a 8.1 mFt-os 

vételárat, a pályázati kiírásban kért összeget megadja. 

 

Bechtold Tamás: Amennyiben döntünk az ingatlan eladásra, az ott lakóknak fel kell kínálni 

elővásárlás miatt a területet. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a Vál, Rákóczi u. 5. számú 

1031/3 hrsz-ú ingatlant 8.1 mFt összegért javasolja eladásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület a Vál, Rákóczi u. 5. számú 1031/3 hrsz-ú ingatlant 8.1 mFt- ért értékesíti 

a BARA-DORO Kft-nek, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

40/2015.(II.26.) számú határozata 

a Vál, Rákóczi u. 5. számú 1031/3 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 

 



Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vál, Rákóczi u. 5. számú 1031/3 hrsz-ú 

ingatlant 8.1 mFt-ért értékesíti  BARA-DORO Kft-nek (1119. Budapest, Fehérvári út 88/A), a 

határozat mellékletében szereplő adás-vételi szerződésben rögzített feltételekkel. 

 

Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10./ Napirend 

 Tárgy: A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

megállapodásának módosítása 

 

Bechtold Tamás: A pedagógiai szakszolgálat tevékenységgel egészül ki a társulás feladat 

ellátási köre, ezért szükséges módosítani a megállapodást. 

 

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

előterjesztést és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

megállapodás módosítását 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

41/2015.(II.26.) számú határozata 

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 

módosításáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) A Megállapodás II. pontja kiegészül 9. ponttal az alábbiak szerint: 

„9. Hozzájárulás köznevelési intézmény működtetéséhez: 

 9.l. A Fejér Megyei Pedagógia Szakszolgálat Martonvásári Tagintézményének 

fenntartója, a Martonvásári Járásra kiterjedő ellátási körzettel, a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ. Az Intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlan 

tulajdonosa és az Intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 

továbbiakban: Nkt.) 74.§ (4) bekezdés szerinti működtetője Martonvásár Város 

Önkormányzata. 

 9.2. A Társulás hozzájárul a 9.1. alpont szerinti Intézmény – Martonvásár 

Város Önkormányzata által vállalt, Nkt. 74. § (4) bekezdése szerinti – működtetési 

költségeihez. 

 9.3. A hozzájárulás megfizetésével érintett tagönkormányzatok: 

  • Baracska Község Önkormányzata, 

  • Ercsi Város Önkormányzata, 

  • Gyúró Község Önkormányzata, 

  • Kajászó Község Önkormányzata, 

  • Martonvásár Város Önkormányzata, 

  • Ráckeresztúr Község Önkormányzata, 

  •Tordas Község Önkormányzata, 



  • Vál Község Önkormányzata.” 

 

2.) A Megállapodás VIII. fejezet 7.1. alpontja az alábbiak szerint módosul: 

(7. A tag-önkormányzatonkénti költségvetési hozzájárulás vetítési alapja:) 

„7.1. a tagdíj, Központi Háziorvosi Ügyelet, a pedagógiai szakszolgálat 

tagintézményének elhelyezésére szolgáló ingatlan működési költségeinek fedezése, 

valamint a belső ellenőrzés esetében a teljes lakosságszám.” 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

11./ Napirend 

 Tárgy: A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi 

költségvetésének módosítása 

 

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

előterjesztést és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testülete a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi 

költségvetés módosítását vita nélkül 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta, melyről az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

42/2015.(II.26.) számú határozata 

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi költségvetésének 

módosításáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi 

Társulás 2014. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A Határozat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

2. A Társulás 2014. évi bevételeit 2.275 eFt összeggel növelve az 1. melléklet szerint 

326.318 eFt összegben állapítja meg. 

 

1. A Határozat 3.a. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép. 

3.a. A Társulás 2014. évi kiadásait 2.275 eFt összeggel növelve az 1. melléklet szerint     

326.318t összegben állapítja meg. 

 

3. Az 1-9. mellékletek a 2014. évi 17/2014.(II.27.) költségvetési határozat azonos számú 

táblázatainak helyébe lépnek. 

4.   E határozatban foglaltakat 2014. december 1 napjától kell alkalmazni. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

12./ Napirend 

 Tárgy: Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi 

költségvetésének elfogadása 

 



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

László Völgye Többcélú Kistérségi társulás 2015. évi költségvetését, melyet javasol 

elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület a Szent László Völgye Többcélú Kistársági Társulás 2015. évi 

költségvetését vita nélkül 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság 

43/2015.(II.26.) számú határozata 

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi költségvetéséről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi 

Társulás 2015.évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el: 

- 2015. évi bevételeit  315.449 eFt főösszeggel, 

- 2015. évi kiadásait 315.449 eFt főösszeggel. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

13./ Napirend 

 - Számlavezető bank kiválasztása 

 

Bechtold Tamás: A BRB Bank bedőlése miatt kénytelenek vagyunk bankot váltani. Három 

ajánlat érkezett az Önkormányzat számlavezetésére. Összevetettük az ajánlatokat és a 

legkedvezőbb, legjobb ajánlatot a CIB Bank adta. Egyeztettünk az Államkincstárral, azt 

várják, hogy vigyük az új bankkal kötött szerződést és módosítják a számlaszámokat. 

 

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

banktól beérkezett számlavezető ajánlatokat és a CIB Bank ajánlatát javasolja elfogadásra a 

képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem  és 1 tartózkodással döntött a CIB Bank Zrt. számlavezetői 

pénzintézet kiválasztásáról, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

44/2015.(II.26.) számú határozata 

bankszámla vezető bank kiválasztásáról 

 

 

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BRB Bank - 

MNB által folytatott - vizsgálata miatt kialakult technikai működésképtelenség 

megszüntetése okán azonnali hatállyal más pénzintézettel kíván szerződést kötni az 

Önkormányzat bankszámlavezetésére vonatkozóan. 

 

2. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a beérkezett 

árajánlatokat áttekintve, a 2015. február 25-én tett ajánlatában rögzített feltételeknek 

megfelelően bankszámlaszerződést kíván kötni a CIB Bankkal az Önkormányzat 

folyószámláinak vezetésére. 



 

3. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a CIB 

Bankkal kötött bankszámla-szerződés aláírására. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 

működésképességét biztosítandó folytasson további tárgyalásokat a CIB Bankkal, az 

Önkormányzatnak biztosítandó folyószámla-hitelről és felkéri a Polgármestert, hogy 

tegyen meg minden szükséges intézkedést a folyószámla-hitel igényléshez.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

- Rendezvény sátor vásárlás 

 

Bechtold Tamás: Mielőtt csődbe ment a BRB Bank, lefoglaltunk 200 eFt-al egy rendezvény 

sátort. Kérdés, hogy jelen állapotban megvegyük, vagy elbukjuk a 200 eFt-ot. 

 

Kárpáti Hajnalka: Figyelembe véve a 200 eFt foglalót, a Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi 

Bizottság javaslata, hogy összesen 1.600.000.-Ft összegért vásárolja meg az önkormányzat a 

rendezvény sátrat. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 1 tartózkodással döntött a rendezvény sátor 

megvásárolásáról, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

45/2015.(II.26.) számú határozata 

rendezvény sátor vásárlásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1.600.000.-Ft vételárért 

megvásárol 1 db 8x16 m nagyságú rendezvény sátort,a határozat mellékletében szereplő 

szerződésben rögzített feltételekkel. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

20.15 perckor bezárja. 

 

 

     -k.m.f.- 

 

 

  Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 

  polgármester      jegyző 

 

 

 

  Kocsis Bálint      Kőszegi László 

  hitelesítő      hitelesítő 


