
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 16-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  

 

NAPIREND ELŐTT 

 

A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 6+1 fő 

képviselői létszámból 7 fő jelen van. Az ülést 18.00-kor megnyitja. 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Kárpáti Hajnalka és Kocsis Bálint képviselőkre. 

A képviselő-testület a javaslatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

60/2015. (IV. 16.) számú határozata 

a 2015. április 16-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. április 16-i ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőinek Kárpáti Hajnalka és Kocsis Bálint képviselőket választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bechtold Tamás javaslatot tesz a napirendi pontok tárgyalására, a meghívójában szereplő 

napirendek szerint, mely kiegészül a Felcsút külterületi 02/2. és 02/3. helyrajzi számú ingatlanok 

értékesítése és a polgármester 2015. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyása 

napirendekkel. Ezt a bizottság egyhangúlag elfogadta, határozathozatal nélkül. 

 melyről a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

61/2015. (IV. 16.) számú határozata 

a 2015. április 16-i ülés napirendjéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. április 16-i napirendjét a javasolt 

módosításokkal az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Napirend     

    Előterjesztő 

 

1./ Az avar és kerti hulladék, valamint szabadtéri tűzgyújtás  Bechtold Tamás polgármester 

helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadása 

 

2./ Döntés az Önkormányzat 20 millió forintos folyószámla  Bechtold Tamás polgármester 

hitelének CIB Banktól való igényléséről  



  

3./ A Szent László Völgye Segítő Szolgálat intézményi térítési Bechtold Tamás polgármester 

 díjainak jóváhagyása  

 

4./ Döntés az Önkormányzati képviselők KOMA rendszerben  Dr. Balogh Lóránd jegyző 

való nyilvántartásának rögzítéséről, valamint a képviselői  

vagyonnyilatkozatok leadásáról  

 

5./  A Felcsút külterületi 02/2. és 02/3. helyrajzi számú Bechtold Tamás polgármester 

ingatlanok értékesítése 

 

6./ A polgármester 2015. évi szabadság felhasználási  Dr. Balogh Lóránd jegyző 

ütemezési tervének jóváhagyásáról 

 

7./ Egyebek 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁS 

 

1./ Napirend 

 Tárgy: Az avar és kerti hulladék, valamint szabadtéri tűzgyújtás helyi 

szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadása                                              

 

Bechtold Tamás: A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 

48.§ (4) bekezdés b) pontja felhatalmazást ad és a települési önkormányzat hatáskörébe utalja, 

hogy az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi szabályokat rendeletben állapítsa 

meg. A kerti hulladéktól a tulajdonosok általában égetéssel szabadulnak meg, mivel ez a 

legegyszerűbbnek tűnő és megszokott megoldás. A kerti hulladék égetése a hatályos jogi 

szabályozás alapján azonban tilos. Ez alól a tiltás alól abban az esetben van kivétel, ha az 

önkormányzat helyi rendeletben szabályozza az égetés feltételeit. Amennyiben a kerti 

hulladék égetését az önkormányzat nem szabályozza rendeletben, kerti hulladékot égetni tilos.  

Előzetes egyeztetés formájában meghatározásra kerültek a nyílttéri avar és zöld hulladék 

égetés időpontjai. A tervezet lakossági véleményezése megtörtént és megkerestük a Közép-

dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséget is a jogszabályban 

lefektetett véleményezési eljárás lefolytatása érdekében. A tervezet szerint, a hulladék 

égetésére nyitva álló időpontok, minden hónap első és harmadik pénteki és szombati napjai, 

8.00 órától 16.00 óráig. Egészségügyi szempontból fontos törekvés, hogy az avar és kerti 

hulladék hasznosítása, komposztálás útján menjen végbe és ne égetéssel történő 

megsemmisítéssel. Ugyanakkor – tekintettel a lakosság igényeire – továbbra is indokolt lehet 

az avar és kerti hulladék égetés lehetőségének fenntartása, és helyi rendeletben való 

szabályozása. 

 

Csókás Zsolt: A 16.00 órai határidő szerintem túl korai. 

 

Ádám Zsuzsanna: Javaslom, hogy legyen 20.00 óra az égetés határideje. Az égetéssel 

kapcsolatban szerintem érdemes lenne szabályozni, hogy csak saját használatú és tulajdonú 

ingatlanon legyen szabad égetni. Az utcai árkokban ne égessenek az emberek. 

 



Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megvizsgálta a kérdést és 

javasolja elfogadásra a rendeletet. 

 

A képviselő-testület az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati 

rendeletet 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2015. (IV. 16.) önkormányzati rendelete 

az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

2./ Napirend 

 Tárgy: Döntés az Önkormányzat 20 millió forintos folyószámla hitelének CIB 

Banktól való igényléséről  

 

Bechtold Tamás: Az Önkormányzat elveszítette az 50 milliós, BRB Bankos hitelkeretét. Vál 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján az Önkormányzat új számlavezető 

bankja a CIB Bank. Az Önkormányzatunk jövő évi fejlesztéseinek zökkenőmentes 

lebonyolításához célszerűnek tűnik folyószámla-keret ismételt igénylése. A CIB Bank 

képviselőivel folytatott tárgyalások alapján a Bank 20 millió forintos folyószámla hitelkeretet 

biztosít az Önkormányzatunk részére, az előterjesztés mellékletében szereplő szerződés 

tervezetben rögzített feltételeknek megfelelően. 

 

Ádám Zsuzsanna: A szerződés tervezetben a Bank 2015. december 30-át jelölte meg lejárati 

határidőnek, így a mi határozatunkban is ezt a dátumok kéne szerepeltetni. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megvizsgálta a kérdést és 

javasolja a folyószámla hitel felvételét a Képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület, a javasolt módosítással 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta az 

Önkormányzat CIB Banktól való 20 millió forintos folyószámla hitelének igényeléséről szóló 

határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat 

62/2015. (IV. 16.) számú határozata 

az Önkormányzat CIB Banktól való 20 millió forintos folyószámla hitelének 

igényeléséről 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fejlesztési kiadásainak 

finanszírozásának érdekében 20 millió forintos folyószámla-hitelt igényel a hitelt biztosító 

számlavezető pénzintézetétől, a CIB Banktól, a folyósítás időpontjától 2015. december 30-ig. 

  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletében szereplő 

hitel szerződés tervezetben megfogalmazott feltételekkel írja alá, a 2015. december 30-ig 

biztosított folyószámla-hitel igénybevételéről szóló szerződést, a határozat mellékletének 

megfelelően.  

  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 



3./ Napirend 

 Tárgy: A Szent László Völgye Segítő Szolgálat intézményi térítési díjainak 

jóváhagyása 

 

Bechtold Tamás: A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulásának Társulási 

Tanácsa, a 2015. március 19-ei ülésén, a 18/2015. (III. 19.) számú határozatával elfogadta a 

Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2015. évi intézményi térítési díjait, a személyi térítési 

díjakat, valamint a kedvezmények mértékét. A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Segítő Szolgálat 

térítési díjainak megállapításáról a gesztor település önkormányzati rendeletben dönt. A 

rendelet elfogadása előtt ugyanakkor, be kell szereznie a társult önkormányzatok Képviselő-

testületeinek jóváhagyását is. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 

munkaszervezete, jogszabályi kötelezettségének eleget téve megküldte Vál Község 

Önkormányzatának a Társulási Tanács fent már említett és az előterjesztés mellékletében is 

szereplő határozati kivonatot, Vál Község Önkormányzat jóváhagyásának beszerzése 

érdekében, hogy ezt követően Martonvásár Város önkormányzata, mint gesztor település 

megalkothassa az Intézmény térítési díjairól, valamint kedvezményekről szóló rendeltét. Vál 

Községet első sorban a házi segítségnyújtás térítési díja érinti, ahol igen jelentős emelés 

tapasztalható. Ez idáig az ellátottak 250.- Ft/óra díjért vehették igénybe a szolgáltatást. Ez a 

díj a javaslat szerint 947.- Ft/óra díjra növekszik majd. 

 

Kárpáti Hajnalka: Én féltem a házi gondozóinkat. Ez az áremelés drasztikus. Amennyiben az 

idősek lemondják az ellátást, akkor lehet, hogy el kell bocsátani majd egy gondozót. 

 

Bechtold Tamás: Kedvezmény megállapítására van lehetőség, az idősek jövedelmi helyzete 

alapján. Én megkértem az intézményvezetőt, hogy konzultáljunk minden egyes ellátottal 

kapcsolatosan. bízom benne, senki nem kerül olyan helyzetbe, hogy le kelljen mondania az 

ellátást és így a gondozói állások sem kerülnek veszélybe. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megvizsgálta a kérdést és 

javasolja tárgyalásra a Képviselő-testületnek a napirendet. 

 

 

 A képviselő-testület 5 igen, 1 nem és 1 tartózkodással elfogadta a Szent László Völgye 

Segítő Szolgálat intézményi térítési díjainak jóváhagyásáról szóló határozatot: 

 

 

Vál Község Önkormányzat 

63/2015. (IV. 16.) számú határozata 

a Szent László Völgye Segítő Szolgálat  

intézményi térítési díjainak, személy térítési díjainak,  

valamint a kedvezmények jóváhagyásáról 

 

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

intézményi térítési díjainak, személyi térítési díjainak, valamint a kedvezmények mértékének 

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 18/2015. (III. 19.) 

számú határozatában foglaltak szerinti módosítását jóváhagyja és hozzájárul ahhoz, hogy ezen 

térítési díjakat és kedvezményeket Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

saját rendeletében rögzítse.   

  



Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

4./ Napirend 

 Tárgy: Döntés az Önkormányzati képviselők KOMA rendszerben való 

nyilvántartásának rögzítéséről, valamint a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról  

 

Dr. Balogh Lóránd: A Kormányhivatal kötelezően meghozandó határozatokról szóló határidő 

kalauzt készített a számunkra, melyből kiderült, hogy a települési önkormányzatoknak, a 

tárgyban hatáskörrel felruházott bizottságainak tájékoztatása alapján határozatban kell 

rögzítenie, hogy minden képviselő szerepel a KOMA rendszerben, ezáltal igazolhatóan nincs 

köztartozása, valamint arról is, hogy minden képviselő határidőben eleget tett 

vagyonnyilatkozat leadási kötelezettségének. Vál Községben a Pénzügyi, Alapellátási és 

Ügyrendi Bizottság hatáskörébe tartozik mind a két hatáskör. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megvizsgálta a kérdést és 

minden képviselő kezdeményezte a KOMA rendszerbe való felvételét és mindannyian 

szerepelnek is az adatbázisban, tehát köztartozásuk nem áll fenn. 

 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta Vál Község Önkormányzat 

képviselőinek KOMA rendszerben való nyilvántartásáról határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat 

64/2015. (IV. 16.) számú határozata 

Vál Község Önkormányzat képviselőinek KOMA rendszerben való nyilvántartásáról 

 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Alapellátási és Ügyrendi 

Bizottság tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület minden tagja 

kezdeményezte a KOMA rendszerbe való felvételét és mindannyian szerepelnek is az 

adatbázisban, tehát köztartozásuk nem áll fenn. 
  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megvizsgálta a 

vagyonnyilatkozat leadásának kérdését is és minden képviselő jogszabályi határidőn belül 

eleget tett vagyonnyilatkozat leadási kötelezettségének. 

 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta Vál Község Önkormányzat 

képviselőinek vagyonnyilatkozat leadási kötelezettségéről szóló határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat 

65/2015. (IV. 16.) számú határozata 

Vál Község Önkormányzat képviselőinek vagyonnyilatkozat leadási 

 kötelezettségének teljesítéséről 

 

 



Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Alapellátási és Ügyrendi 

Bizottság tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület minden tagja 

jogszabályi határidőn belül eleget tett vagyonnyilatkozat leadási kötelezettségének. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

5./ Napirend 

 Tárgy: A Felcsút külterületi 02/2. és 02/3. helyrajzi számú ingatlanok értékesítése 

 

Bechtold Tamás: Korábbi ülésünkön már döntést hoztunk a hat önkormányzat közös 

tulajdonában álló, Felcsút Község közigazgatási területén elhelyezkedő, Felcsút külterületi 

09/17., 09/16., 02/4., helyrajzi számú ingatlanokon fennálló 1/6-1/6 arányú tulajdonrészünk 

Felcsút Községi Önkormányzat részére történő értékesítéséről forgalmi értékbecslés alapján 

meghatározott vételáron. Az adásvételi szerződés előkészítése során felmerült, hogy a fenti 

ingatlanokhoz hasonló módon az érintett önkormányzatok közös tulajdonában álló Felcsút 

külterületi 02/2. és 02/3. helyrajzi számú, a csapadékvíz-rendszerhez tartozó ingatlanok is 

kerüljenek Felcsút tulajdonába, így önkormányzatunk a továbbiakban nem rendelkezne 

tulajdoni hányaddal más önkormányzat közigazgatási területén. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megvitatta a napirendet és 

javasolja a Képviselő-testületnek, a Felcsút 02/2. és 02/3. hrsz-ú ingatlanok, Felcsút 

Községnek piaci értéken történő értékesítését. 

 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a Felcsút külterületi 02/2., és 

02/3. helyrajzi számú ingatlanok 1/6-1/6 tulajdonrészének értékesítéséről szóló határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

66/2015. (IV. 16.) számú határozata 

a Felcsút külterületi 02/2., és 02/3. helyrajzi számú ingatlanok 1/6-1/6 tulajdonrészének 

értékesítéséről Felcsút Községi Önkormányzatnak 

 

Vál Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsút külterületi 02/2., és 02/3. 

helyrajzi számú ingatlanokon fennálló tulajdonközösség megszüntetésével kapcsolatban az 

alábbi döntést hozza: 
 

1., A Felcsút külterületi 02/2. helyrajzi számú ingatlan független ingatlanforgalmi 

értékbecslés által meghatározott piaci értékét elfogadja és annak 1/6 tulajdonrészét Felcsút 

Községi Önkormányzatnak 52.565.- Ft-os megváltási áron értékesíteni kívánja.  

2., A Felcsút külterületi 02/3. helyrajzi számú ingatlan független ingatlanforgalmi 

értékbecslés által meghatározott piaci értékét elfogadja és annak 1/6 tulajdonrészét Felcsút 

Községi Önkormányzatnak 60.600.- Ft-os megváltási áron értékesíteni kívánja.  

3., A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a fent említett ingatlanok adásvételével 

kapcsolatos szerződések aláírására, azzal, hogy az adásvételi szerződés ügyvédi munkadíja a 

közös tulajdon megszüntetését kezdeményező Felcsút Községi Önkormányzatot terheli.  
 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 



6./ Napirend 

 Tárgy: A polgármester 2015. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének 

jóváhagyásáról 

 

Dr. Balogh Lóránd: Amint azt már az előterjesztésben is vázoltam, a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (2) bekezdése 

rendelkezik a polgármester szabadság ütemezési tervének a jóváhagyásáról. Fentiekre 

tekintettel Bechtold Tamás polgármester szabadságát a Kttv. 225/C. §-ában meghatározottak 

szerint kell megállapítani úgy, hogy a Kttv. 225/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a 

jegyző által vezetett nyilvántartás alapján január 31-ig meg kell állapítani a polgármester 

előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, mely jelen esetben 9 nap, és a ki nem adott 

szabadságot – jelenleg 0 napot – a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. A Kttv. 225/C. 

§ (1) bekezdése értelmében a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra 

és tizennégy munkanap pótszabadságra, azaz 39 nap szabadságra jogosult. A Kttv. 225/C. § 

(4) bekezdése a következőket tartalmazza: a polgármesternek a szabadságot az esedékesség 

évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni. Fentiek 

alapján a polgármester törvény szerint meghatározott szabadsága 2015. évben 39 nap.  

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megvitatta a polgármester 

szabadságának kérdését és javasolja azt tárgyalásra és elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a polgármester 2014. évi igénybevett 

szabadságának megállapításáról az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

67/2015. (IV. 16.) számú határozata 

Vál Község Polgármesterének 2014. évi igénybevett szabadságának megállapításáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (3) bekezdése alapján meghatározza, hogy 

Bechtold Tamás főállású polgármestert 2014. évi szabadságának mértéke 9 nap volt, melyből 

igénybe vett 9 napot, így a 2015. évre átvitt szabadnapjainak száma 0 nap. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a polgármester 2015. évi szabadság 

felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról az alábbi határozatot hozta: 
 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

68/2015. (IV. 16.) számú határozata 

Vál Község Polgármesterének 2015. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének 

jóváhagyásáról 

 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (1) – (4) bekezdéseiben foglaltak alapján Bechtold 

Tamás főállású polgármester 2015. évi (összesen 39 nap) szabadságának igénybe vételét a 

melléklet szerinti szabadság felhasználási ütemezésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.  



 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

7./ Napirend 

 Tárgy: Egyebek 

 

Bechtold Tamás: Van-e valakinek valamilyen észrevétele, vagy témája, amit az Egyebek 

napirendben meg kellene vitatnunk? 

 

Több téma nem merült fel, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja 19.50-

kor. 

 

 

      -k.m.f.- 

 

 

  Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 

  polgármester      jegyző 

 

 

 

  Kárpáti Hajnalka     Kocsis Bálint 

  hitelesítő      hitelesítő 

 

 

 

 

 

 


