
 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25-i rendes üléséről 

 

Helye:  Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme 

 

Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester 

             Kárpáti Hajnalka képviselő, Kocsis Bálint képviselő,  

                        Kőszegi László képviselő, Krúdy Péter képviselő 

 

Dr. Balogh Lóránd jegyző, Dr. Varga Márta Járási Hivatal helyettes 

 

NAPIREND ELŐTT 

 

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

képviselői létszámból 6 fő jelen van. Az ülést 19.00-kor megnyitja. 

 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Ádám Zsuzsanna alpolgármester és Kőszegi László 

képviselőkre. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

106/2015. (VI. 25.) számú határozata 

a 2015. június 25-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

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

Ádám Zsuzsanna és Kőszegi László képviselőket választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bechtold Tamás javaslatot tesz a napirendi pontok tárgyalására, Javasolja hogy a Képviselő-testület 

először a 4./ napirendi pontot tárgyalja, a Váli Mesevölgy Óvoda 2014. évi beszámolóját. Valamint 

a 12./ Egyebek napirendi pontot kiegészítené a következőkkel: VÉKA Egyesület kérelme, 

közvilágítás korszerűsítése, Bicskei orvosi ügyelet változása, pályázat a Pénzügyi Alaphoz, és az 

előző testületi ülésen hozott 98, és 99-es határozatokban szereplő összegek pontosítása, Ezekkel a 

módosításokkal a napirendről a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta 6 igen, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodással: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

107/2015. (VI. 25.) számú határozata 

a 2015. június 25-i ülés napirendjéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. június 25-i napirendjét a javasolt 

módosításokkal az alábbiak szerint határozza meg: 

 



Napirend: Előterjesztő: 

 

1./ Beszámoló a Váli Mesevölgy Óvoda 2014. évi tevékenységéről Bechtold Tamás polgármester 

 

2./ Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről Bechtold Tamás polgármester 

 

3./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről Dr. Balogh Lóránd jegyző 

 

4./  Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról  Dr. Balogh Lóránd Jegyző

  

      

5./ A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási  Dr. Balogh Lóránd Jegyző 

megállapodásának módosítása 

 

6./ Szakmai beszámoló a Vörösmarty Mihály Könyvtár által  Bechtold Tamás polgármester 

 ellátott KSZR rendszer 2014. évi tevékenységéről  

 

7./ Döntés Belügyminisztérium által meghirdetett pályázatokon való  Bechtold Tamás polgármester 

indulásról (szóbeli előterjesztés) 

 

8./ Döntés az Energetikai Pályázat lefolytatására kivitelezésre,  Bechtold Tamás Polgármester  

 projekt menedzsmentre, tájékoztatásra és műszaki ellenőrzésre (utánküldéssel) 

 beérkezett árajánlatokról  

  

9./ A Váli Vajda János Általános Iskola kérelmének megvitatása Bechtold Tamás Polgármester 

 

10./ Tessely Zoltán országgyűlési képviselő kérelmének megvitatása Bechtold Tamás Polgármester 

 

11./ A Váli Út Hagyományőrző Egyesület kérelmének megvitatása Bechtold Tamás Polgármester 

 

12./ Egyebek (légi fotókészítési ajánlat, Marton József kérelme, 

       VÉKA Egyesület kérelme, közvilágítás korszerűsítése,  

        Bicskei orvosi ügyelet változása, pályázat a Pénzügyi Alaphoz,      

        és az előző testületi ülésen hozott 98, és 99-es határozatokban  

        szereplő összegek pontosítása 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁS 

 

1. Tárgy: Beszámoló a Váli Mesevölgy Óvoda 2014. évi tevékenységéről 

 

Bechtold Tamás: Kérdezi a képviselőket, van-e kérdésük a napi renddel kapcsolatban, amennyiben 

nincs, felteszi szavazásra a Váli Mesevölgy Óvoda 2014. évi beszámolóját. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a beszámolót és 

javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek a napirendet. 

 



 A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül hozta az alábbi 

határozatot: 

 

           Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

108/2015. (VI. 25.) számú határozata 

a Váli Mesevölgy Óvoda 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Mesevölgy Óvoda 2014. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja és megköszöni az Intézmény dolgozóinak a település 

gyermekeiért végzett munkájukat. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

  

2.Tárgy: Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről  

 

Bechtold Tamás: Van valakinek észrevétele a napirenddel kapcsolatban? 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül hozta az alábbi 

határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

109/2015.(VI.25) 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 

 

3/ Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről 

 

Bechtold Tamás: Van valakinek észrevétele a napirenddel kapcsolatban? 

 

A képviselő-testület vita nélkül 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül hozta az 

alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

110/2015.(VI.25.) számú határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4./ Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

 



Dr. Balogh Lóránd: A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló többször módosított 

1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt. 96. § (6) bekezdése arról rendelkezik, hogy a helyi 

önkormányzat átfogó értékelést készít a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, 

melyet a képviselő-testület megtárgyal. Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a fent 

hivatkozott törvény végrehajtására kiadott, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

Gyer.) 10. számú melléklete tartalmazza. Az értékelést meg kell küldeni a Fejér Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére is. A Gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől 

számított 30 napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat 60 

napon belül érdemben vizsgálja a Gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről 

tájékoztatja. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a beszámolót a gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

111/2015. (VI. 25.) számú határozata 

a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a jegyzői hatáskörbe tartozó 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló – a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló, többször módosított 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben 

meghatározott tartalmi követelmények szerint készült beszámolót – és azt elfogadja. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

5./ Tárgy: A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 

módosítása 

 

Dr. Balogh Lóránd: Az egységes szerkezetű módosított társulási megállapodás (továbbiakban: 

Megállapodás) törzskönyvi bejegyzés céljából megküldésre került a törzskönyvi nyilvántartást 

végző területileg illetékes Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága (továbbiakban: MÁK) 

számára.  A MÁK – tekintettel az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokra - 07-TNY-

553-2/2015-592237 végzésében kérte a jogszabályoknak megfelelő módosítások átvezetését a 

Megállapodásban, mely szerint  

 a Megállapodás nem tartalmazza a szakmai alaptevékenység kormányzati funkciók szerinti 

megjelölését; 

 társulási megállapodásban gazdálkodási jogkör nem szerepeltethető.  

 

A fentieket figyelembe véve a Társulási Tanács 31/2015. (VI. 5.) számú határozatában foglaltaknak 

megfelelően készítettem el a társulási megállapodás módosításáról szóló 41/2015. (II. 26.) számú 

önkormányzati határozat kiegészítését.  

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a Szent László Völgye Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítását. 

 

 

 



Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

112/2015. (VI. 25.) számú határozata  

Vál Község Önkormányzatának 

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosításáról 

szóló 41/2015. (II. 26.) számú önkormányzati határozatának módosításáról 

 

Vál Község Önkormányzat képviselő-testülete, a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 

társulási megállapodása módosítása tárgyában hozott 41/2015. (II. 26.) határozatát az alábbiakkal 

kiegészíti: 

 

1.) A Megállapodás VI. fejezet 1.2. alpontjából a „önállóan működő költségvetési szerv” 

elhagyásra kerül. 

 

2.) A Megállapodás VI. fejezet 2.1. alpontjából a „önállóan működő költségvetési szerv” 

elhagyásra kerül. 

 

3.) A Megállapodás VIII. fejezet 13. pontjában a „szakfeladat rend” és a „szakfeladati rend” 

helyébe a „kormányzati funkciók rendje” lép.  

 

4.) A Megállapodás 1. melléklete az alábbiak szerint módosul: 

 Kormányzati funkció kód Kormányzati funkció megnevezése 

011130  Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 

tevékenysége 

041231  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

072112  Háziorvosi ügyeleti ellátás 

081010  Sportügyek igazgatása 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

091110  Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai  

091120  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben  

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

101143 Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 

101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 

104042  Gyermekjóléti szolgáltatások 

107051 Szociális étkeztetés 

107052 Házi segítségnyújtás 

107054 Családsegítés 

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

 

II. 

A Képviselő-testület a határozat I. pontjában foglalt módosításokkal elfogadja a Társulási 

megállapodást a határozat 1. melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalva. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 



 

 

6./ Tárgy: Szakmai beszámoló a Vörösmarty Mihály Könyvtár által ellátott KSZR rendszer 

2014. évi tevékenységéről 

  

Bechtold Tamás: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 234/2014. (XII. 16.) számú 

határozatával elfogadta a Képviselő-testület 2015. évi munkatervét. A munkatervnek megfelelően, 

felkértük Vasné Boros Beáta Bíborka Igazgató Asszony, a Vörösmarty Mihály Könyvtár 

Igazgatóját, hogy készítsen beszámolót a működtetett KSZR rendszer 2014. évi tevékenységéről.  

Igazgató Asszony a felkérésnek eleget tett, így a tájékoztató az előterjesztés mellékletét képezi. 

Igazgató Asszonyt meghívtuk, de jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a Vörösmarty Mihály Könyvtár 

által  ellátott KSZR rendszer 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót.  

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

113/2015. (VI. 25.) számú határozata 

a Vörösmarty Mihály Könyvtár KSZR rendszerrel kapcsolatos 2014. évi tevékenységéről  

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vörösmarty Mihály Könyvtár KSZR 

rendszerrel kapcsolatos 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7./ Tárgy: Döntés Belügyminisztérium által meghirdetett pályázatokon való indulásról 

 

Dr. Balogh Lóránd: Az Emberi Erőforrások minisztere által kiírt pályázat szerint lehetőség van 

pályázni közösségi színterek fejlesztésére. Több színtér is szóba került, de ezek közül most a 

Polgármesteri Hivatal emeleti nagytermére és a szabadidőpark technikai fejlesztésére készült 

árajánlat. A két pályázatra összesen 3.193.263 Ft összegben készült árajánlat. Kérem a testülete, 

hogy döntsön a pályázaton való indulásról. 

 

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

javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek a napirendet. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta Belügyminisztérium által 

meghirdetett pályázatokon történő indulást és az alábbi határozatokat hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

114/2015. (VI. 25.) számú határozata 

„Közösségi színterek technikai fejlesztésére” kiírt pályázaton való indulásról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy indulni kíván a 

Belügyminisztérium által 2015. májusában meghirdetett pályázaton Vál Község közösségi 

színtereinek (a Házasságkötő terem és a Szabadidő park) eszköz fejlesztésére.  A projekt keretében 

3.193.000.- Ft támogatásra pályázik, melyhez Vál Község Önkormányzatának költségvetésében 

biztosítja a 320.000.- Ft önrészt. 

 



A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció 

összeállítására és felhatalmazza a dokumentációhoz szükséges nyilatkozatok aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

8./ Tárgy: Döntés az Energetikai Pályázat lefolytatására kivitelezésre, projekt 

menedzsmentre, tájékoztatásra és műszaki ellenőrzésre beérkezett árajánlatokról  

 

Dr. Balogh Lóránd: Magyarország Kormányának döntése alapján Váli Község Önkormányzat 

intézményeinek energetikai fejlesztése is támogatásban részesült a Környezet és Energia Operatív 

program KEOP-2015—5.7.0 „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című 

konstrukciójában. A pályázati kiírás alapján a kedvezményezettnek 2015. július 15-éig aláírt 

kivitelezői szerződéssel kell rendelkeznie. A pályázathoz kapcsolódó feladatok: kivitelezés, 

műszaki ellenőri feladatok ellátása, a projekttel kapcsolatos kötelező tájékoztatási feladatok ellátása, 

illetve a projekt menedzseri feladatok ellátása. 

 

A kivitelezésre vonatkozóan természetesen közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént. És a 

közbeszerzési döntőbizottság már megtárgyalta az ajánlatokat, javaslattal él a T. Képviselő-testület 

felé.  A pályázattal kapcsolatos további feladatokra pedig külön-külön kértünk 3-3 árajánlatot. A 

megkeresésekre az alábbi árajánlatok érkeztek. A pénzügyileg legkedvezőbb árajánlatot aláhúzással 

tűntettük fel. 

 

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

testületnek, hogy a KEOP-2015-5.7.0. pályázattal kapcsolatosan megvalósuló fejlesztések 

kivitelezőjének, a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Thermo Épgép Kft-t bízza meg. 

 

A Képviselő testület 5 igen, 1 tartózkodás és 0 szavazattal a Thermo Épgép Kft ajánlatát fogadja el 

a KEOP-2015-5.7.0. pályázattal kapcsolatosan megvalósuló fejlesztések kivitelezőjének. 

 

I. 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

115/2015. (VI. 25.) számú határozata 

a KEOP-2015-5.7.0. pályázattal 

kapcsolatosan megvalósuló fejlesztések kivitelezőjéről 

 

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2015-5.7.0. 

pályázattal kapcsolatosan megvalósuló fejlesztések kivitelezőjének, a legkedvezőbb 

árajánlatot benyújtó Thermo Épgép Kft bízza meg 112.433.970.- Ft+Áfa-ért, a mellékletben 

szereplő szerződés tervezetben foglalt feltételeknek megfelelően. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feltételes szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

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

testületnek, hogy a KEOP-2015-5.7.0. pályázattal kapcsolatosan megvalósuló fejlesztések projekt 

menedzseri feladatok ellátására a Fekete Mónika egyéni vállalkozót  bízza meg. 



 

A Képviselő testület 5 igen, 1 tartózkodás és 0 nem szavazattal a projekt menedzseri feladatokra 

vonatkozóan a KEOP-2015-5.7.0. pályázattal kapcsolatosan Fekete Mónika egyéni vállalkozó 

ajánlatát fogadja el. 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

116/2015. (VI. 25.) számú határozata 

a KEOP-2015-5.7.0. pályázattal 

kapcsolatban ellátandó projekt menedzseri feladatok ellátásáról 

 

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2015-5.7.0. 

pályázattal kapcsolatosan ellátandó projekt menedzseri feladatainak elvégzésére, a 

legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Fekete Mónika egyéni vállalkozót bízza meg 900.000.- 

Ft+Áfa-ért, a mellékletben szereplő szerződés tervezetben foglalt feltételeknek megfelelően. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feltételes szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

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

testületnek, hogy a KEOP-2015-5.7.0. pályázattal kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátására a 

Thermo Épgép Kft  bízza meg. 

 

 

A képviselő-testület 5 igen, 1 tartózkodással 0 nem szavazattal úgy döntött, hogy a KEOP-2015-

5.7.0. pályázat nyilvánosság biztosításának feladataira vonatkozóan a Thermo Épgép Kft ajánlatát 

fogadja el. 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

117/2015. (VI. 25.) számú határozata 

a KEOP-2015-5.7.0. pályázattal  

kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátásáról 

 

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2015-5.7.0. 

pályázattal kapcsolatosan megvalósuló kötelező tájékoztatási feladatainak elvégzésére, a  

legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Thermo Épgép Kft bízza meg  600.000.- Ft+Áfa-ért, a 

mellékletben szereplő szerződés tervezetben foglalt feltételeknek megfelelően.. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feltételes szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

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

testületnek, hogy a KEOP-2015-5.7.0. pályázattal kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátására a 

TERVROHAM Kft  bízza meg. 

 



A képviselő-testület 5 igen, 1 tartózkodással és 0 nem szavazattal úgy döntött, hogy a KEOP-2015-

5.7.0. pályázat műszaki ellenőrzés feladataira vonatkozóan a TERVROHAM Kft ajánlatát fogadja 

el. 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

118/2015. (VI. 25.) számú határozata 

a KEOP-2015-5.7.0. pályázattal  

kapcsolatban műszaki ellenőri feladatok ellátásáról 

 

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2015-5.7.0. 

pályázattal kapcsolatosan megvalósuló fejlesztések műszaki ellenőri feladatainak 

elvégzésére, a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó TERVROHM Kft-t bízza meg  2.500.000.- 

Ft+Áfa-ért, a mellékletben szereplő szerződés tervezetben foglalt feltételeknek megfelelően. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feltételes szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

9./ Tárgy: A Váli Vajda János Általános Iskola kérelmének megvitatása 

 

Bechtold Tamás: Van valakinek észrevétele a napirenddel kapcsolatban? 

 

A bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a Vajda János Általános Iskola igazgatójának kérelmét, és 

javasolja a Képviselő-testületnek a kérelem elfogadását és a jutalom megbízási díj formájában 

történő kifizetését 956.310 Ft összegben. 

 

A képviselő-testület 5 igen 1 tartózkodással, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

119/2015. (VI. 25.) számú határozata 

Vajda János Általános Iskola Igazgatójának kérelme 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vajda János Általános Iskola 

igazgatójának kérésére az intézmény dolgozóit 753.000 Ft megbízási díjban részesíti a településen 

szervezett rendezvényeken folytatott tevékenységük, valamint egyéb szabadidős foglalkozásokon 

tanúsított aktív közreműködésükért, ami az önkormányzat költségvetését 956.310 Ft összegben 

terheli. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10./ Tárgy: Tessely Zoltán országgyűlési képviselő kérelmének megvitatása 

 

Bechtold Tamás: Kéri a testületet, hogy támogassák az országgyűlési képviselő úr kérelmét.  

 

Kárpáti Hajnalka: A bizottság javasolja, hogy Vál Község Önkormányzata támogassa Csap magyar 

közösségét 100.000 Ft összegben. 

 



A képviselő-testület 5 igen 1 tartózkodással, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

120/2015. (VI. 25.) számú határozata 

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő kérelmének elfogadásáról  

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 100.000 Ft összegben támogatja a 

Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesületen keresztül Csap magyar közösséget. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

11./ Tárgy:  A Váli Út Hagyományőrző Egyesület kérelmének megvitatása 

 

Kárpáti Hajnalka: A bizottság javasolja a Váli Út Hagyományőrző Egyesület támogatását 200.000 

Ft összegben. 

 

A képviselő-testület 6 igen 0 tartózkodással, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

121/2015. (VI. 25.) számú határozata 

a Váli Út Hagyományőrző Egyesület kérelmének elfogadása 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 200.000 Ft támogatással járul hozzá a Váli 

Hagyományőrző Egyesületet által szervezett balánybányai gyermekek táborozásának 

lebonyolításához, a mellékletben szereplő támogatási megállapodásnak megfelelően. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

12./ Egyebek 

 

a.) Légifotó készítési ajánlat 

 

A képviselő-testület nem dönt az ajánlat ügyében, későbbiekben visszatérnek az ajánlatra. 

 

b.) Marton József kérelme Válvölgye Labdarúgó Kupa támogatására 

 

Bechtold Tamás: A pénzügyi bizottság nem tárgyalta a kérelmet. Úgy gondolja, hogy sikeresek 

ezek a rendezvények, pályáztak is, de nem nyertek. Még soha nem kértek a Kupa megrendezésére 

pénzt, javasolja 50.000 Ft összegben támogatni a rendezvényt. 

 

A képviselő-testület 6 igen 0 tartózkodással, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

  

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

122/2015. (VI. 25.) számú határozata 

Marton József kérelme Válvölgye Labdarúgó Kupa támogatására 



Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 50.000.- Ft. támogatást 

nyújt a Válvölgye Labdarúgó Kupa rendezvény lebonyolításához a Váli Gasztronómiai, Kultúrális 

és Turisztikai Egyesület részére, a mellékletben szereplő támogatási szerződésnek megfelelően. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

c./ A Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás megszüntetése 

Bechtold Tamás: A társulással kapcsolatos szerződések hatálya 2015. augusztus 31-vel lejár. Az 

orvosi ügyelet ellátása kötelező feladat, de nem kötelező társulás formájában megoldani. 

Egyszerűbb, hogy a feladatot Bicske Város Önkormányzata végzi, és a települések Bicske 

Önkormányzatával külön-külön kötnének szerződést. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a Bicske és Környéke Központi 

Orvosi Ügyeleti Társulás megszüntetését és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

123/2015. (VI. 25.) számú határozata 

a Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás megszüntetése 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Bicske és Környéke Központi Orvosi 

Ügyeleti Társulás megszűntetésére és kapcsolódó döntéseire vonatkozó előterjesztést, melynek 

alapján az alábbi döntéseket hozza:  

 

I. 

Vál Község Önkormányzat Képviselőtestülete: 

 

 Bicske Város Önkormányzata Képviselőtestületével,  

 Csabdi Községi Önkormányzat Képviselőtestületével, 

 Felcsút Községi Önkormányzat Képviselőtestületével, 

 Mány Község Önkormányzata Képviselőtestületével, 

 Óbarok Községi Önkormányzat Képviselőtestületével, 

 Szár Községi Önkormányzat Képviselőtestületével, 

 Tabajd Község Önkormányzata Képviselőtestületével, 

 Újbarok Községi Önkormányzat Képviselőtestületével, 

 Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselőtestületével, 

 Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselőtestületével 

 

megállapodik abban, hogy a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás Bicskén 2013. július 28-

napján kelt – a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - Társulási Megállapodását a 

„Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – Mötv. – 88. § (2) 

bekezdése alapján s a Társulási Megállapodás 7.1. a) pontja alapján közös megegyezéssel 2015. 

augusztus 31-i hatállyal megszüntetik.  

 

II. 

Az I. pontban foglalt döntés valamennyi tagi Önkormányzat Képviselőtestülete általi elfogadásával 

az önálló jogi személyiségű:  

 

Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 

- melynek székhelye: 2060 Bicske, Kossuth tér 4. sz., továbbiakban: Társulás –  



 

2015. augusztus 31.-napján jogutód nélkül megszűnik azzal, hogy vagyoni jogutódjai a volt 

tagi Önkormányzatok.  

 

1. A Társulási Tanács elnöke a Társulás megszűnése időpontjáig 2015. augusztus 31. -napjáig 

vállalhat a Társulás elfogadott költségvetése terhére kötelezettségeket.  

 

2. A Társulás megszűnését követően az „államháztartás számviteléről” szóló 4/2013.(I.11.) 

Korm. rendeletben meghatározott záró költségvetési beszámolóval kapcsolatos feladatokat a 

Bicskei Polgármesteri Hivatal készíti el.  

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a I. és II. pontban foglalt döntéseket tartalmazó a 

Társulás megszüntetésére és a tagok közötti elszámolásra vonatkozó Megállapodás aláírására. 

 

III. 

1. A Képviselőtestület dönt arról, hogy 2015. szeptember 1-i hatállyal a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi ügyeleti feladat közszolgáltatás ellátására az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján 

Bicske Város Önkormányzata Képviselőtestületével feladatátadási megbízási szerződést – 

továbbiakban: Mötv. 41. § (6) bekezdés szerinti feladatátadási megbízási szerződés - kíván 

kötni.  

 

2. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés szerinti központi 

orvosi ügyeleti feladatellátás egészségügyi szolgáltatóval kötendő feladatellátási szerződés 

útján valósítandó meg a jelenlegi – 2015. augusztus 31-napjáig - egészségügyi szolgáltatóval 

fennálló szerződésben foglalt szakmai tekintetben, az ügyeleti időtartamban és a szolgáltatás 

színvonalát tekintve azonos feltételek mellett.  

 

3. A Képviselőtestület felkéri és felhatalmazza Bicske Város Önkormányzata 

Képviselőtestületét - a 2. pont szerinti  egészségügyi szolgáltató kiválasztása érdekében a 

közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatására.  

 

4. A Képviselőtestület az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján – a I. pontban felsorolt 

önkormányzatokkal, továbbá Csákvár Város, Vértesboglár Község, Bodmér Község és Gánt 

Község Önkormányzata Képviselőtestületei, mint megbízók és Bicske Város Önkormányzata, 

mint megbízott között létrejövő – az 1. pont szerinti feladatátadási megbízási szerződésről 

külön dönt, melynek előterjesztésére felkéri a polgármestert. 

 

 Felelős:  Bechtold Tamás János polgármester 

 Határidő:           2015. július 31. 

 

5. A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat kivonat megküldésével, Bicske Város 

Önkormányzata polgármesterét értesítse. 

 

 Felelős:  Dr. Balogh Lóránd jegyző 

 Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 



d.) VÉKA Egyesület kérelme 

 

Kárpáti Hajnalka: A bizottság javasolja, hogy a VÉKA Egyesület által 2015. év szeptemberében 

rendezendő 5. Váli- Völgyi Vígasságok két napos rendezvényt 250.000 Ft összegben támogassa az 

önkormányzat. 

 

A képviselő-testület 6 igen 0 tartózkodással, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

124/2015. (VI. 25.) számú határozata 

a VÉKA Egyesület kérelmének elfogadása 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 250.000 Ft támogatást nyújt a VÉKA Egyesület 

részére, az Egyesület által 2015. év szeptemberében rendezendő 5. Váli- Völgyi Vígasságok két 

napos rendezvény lebonyolításához, a határozat mellékletében szereplő támogatási szerződésnek 

megfelelően. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

e.) Közvilágítás korszerűsítésére érkezett ajánlat megtárgyalása 

 

Bechtold Tamás: A közvilágítás korszerűsítésre kaptuk az ajánlatot. 230 lámpát cserélnének ki 

LED-es lámpatestre. A beruházás kb. 20 millió Ft lenne, és több mint 10 év alatt térülne meg a 

befektetés. 

 

Kárpáti Hajnalka: A bizottság 1 tartózkodással és 3 nem szavazattal nem javasolja az Enerin Kft 

ajánlatának elfogadását a közvilágítás korszerűsítésre. 

 

A képviselő-testület 6 igen 0 tartózkodással, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

125/2015. (VI. 25.) számú határozata 

közvilágítás korszerűsítési ajánlat elutasítása 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el az ENERIN Kft közvilágítás 

korszerűsítésére szóló ajánlatát. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

f.) Döntés a Pénzügyi Alaphoz való pályázat benyújtásáról 

 

Bechtold Tamás: A Rákóczi utca végén lévő ingatlanoknál évek óta komoly problémát jelent a 

csapadékvíz elvezetés. Nagyobb eső estén a hegyről lezúduló esővíz befolyik a szemben lévő házak 

pincéjébe. Megkértem a PUHI Kft-t, hogy készítsen árajánlatot, hogy milyen összegből lehet 

megoldani ezt a problémát. 7.990.070 Ft-ról kaptuk meg az ajánlatot. Úgy gondolja, hogy 1 millió 

Ft-ot be tud vállalni az önkormányzat, a fennmaradó összegre, pedig javasolja, hogy az 

önkormányzat pályázatot nyújtson be kamatmentes kölcsönre a Pénzügyi Alaphoz. 

 



Kárpáti Hajnalka : A bizottság tárgyalta és javasolja 4 igen szavazattal, hogy az önkormányzat  

nyújtson be pályázatot a Pénzügyi Alaphoz, a Rákóczi utcai csapadékvíz elvezetésére. 

 

A képviselő-testület 6 igen 0 tartózkodással, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

126/2015. (VI. 25.) számú határozata 

döntés a Pénzügyi Alaphoz való pályázat benyújtásáról 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a 

Megyei Önkormányzat Pénzügyi Alapjához a váli Rákóczi utcai csapadékvíz elvezetés 

problémájának megoldására. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy készítse elő a benyújtásra szánt pályázatot. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

g.) A Belügyminisztérium által meghirdetett pályázaton való indulásról szóló 98/2015. (V. 

26.) önkormányzati határozat módosítása 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a Belügyminisztérium által 

meghirdetett pályázaton történő indulásról szóló 98/2015. (V. 26.) számú önkormányzati határozat 

módosítását az alábbiak szerint: 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

127/2015. (VI. 25.) számú határozata 

a Belügyminisztérium által meghirdetett pályázaton való indulásról szóló 

 98/2015. (V. 26.) önkormányzati határozat módosításáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a Belügyminisztérium által 

meghirdetett pályázaton való indulásról szóló 98/2015. (V. 26.) önkormányzati határozatát 

módosítja és a Váli Közös Önkormányzati Hivatal székhely épületének fejlesztésére vonatkozóan 

30.000.000.- Ft. támogatást igényel, melyhez Vál Község Önkormányzatának költségvetésében 

biztosítja az 1.673.447.- forintos önrészt. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció 

összeállítására és felhatalmazza a pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a Belügyminisztérium által 

meghirdetett pályázaton történő indulásról szóló 99/2015. (V. 26.) számú önkormányzati határozat 

módosítását az alábbiak szerint: 

 

h.) A Belügyminisztérium által meghirdetett pályázaton való indulásról szóló 99/2015. (V. 

26.) önkormányzati határozat módosítása 

 



Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

128/2015. (VI. 25.) számú határozata 

a Belügyminisztérium által meghirdetett pályázaton való indulásról szóló 

 99/2015. (V. 26.) önkormányzati határozat módosításáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a Belügyminisztérium által 

meghirdetett pályázaton való indulásról szóló 99/2015. (V. 26.) önkormányzati határozatát 

módosítja és Vál Község közútjainak fejlesztésére vonatkozóan 14.999.951.- Ft. támogatást igényel, 

melyhez Vál Község Önkormányzatának költségvetésében biztosítja a 2.647.050.- forintos önrészt. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció 

összeállítására és felhatalmazza a pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Bechtold Tamás: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a mai testületi ülést 20. 45-kor 

bezárom és mindenkinek megköszönöm a mai napi munkát. 

 

 

      -k.m.f.- 

 

 

 

Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 

  polgármester      jegyző 

 

 

  Ádám Zsuzsanna     Kőszegi László 

  hitelesítő      hitelesítő 


