
 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-i rendes  

                        üléséről 

Helye:  Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme 

 

Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester 

             Kárpáti Hajnalka képviselő, Kőszegi László képviselő, Krúdy Péter képviselő 

 

Dr. Balogh Lóránd jegyző, Dr. Varga Márta Martonvásári Járási Hivatalvezető 

helyettese 

 

NAPIREND ELŐTT 

 

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

képviselői létszámból 5 fő jelen van. Az ülést 19.00-kor megnyitja. 

 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre, Ádám Zsuzsanna alpolgármester és Kőszegi László 

képviselőre. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

160/2015. (IX. 22.) számú határozata 

a 2015. szeptember 22-i jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 22-i ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőinek Ádám Zsuzsanna alpolgármestert és Kőszegi László képviselőt választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bechtold Tamás javaslatot tesz a napirendi pontok tárgyalására. Javasolja, hogy először a jelenlévő 

meghívottak napirendi pontjait vegyék előre. Zelena Zsolt kérelmét, és a Váli Önkormányzati 

Tűzoltóság, valamint a Váli Tűzoltó Egyesület kérelmeit, utána a költségvetéssel kapcsolatos 3., 4., 

5., és 6. napirendet tárgyalja a képviselő-testület. A többi napirendi pont megvitatása pedig a 

kiküldött meghívó szerinti sorrendben történjen. Még szeretnék egy napirendet felvenni a 

napirendek közé, mégpedig a Vál – belterületi újfejlesztések közbeszerzési eljárásával kapcsolatos 

napirendet és az ehhez kapcsolódó döntések meghozatalát. 

 

A napirendről a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 

tartózkodással: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

161/2015. (IX. 22.) számú határozata 

a 2015. szeptember 22-i ülés napirendjéről 

 



Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 22-i napirendjét a javasolt 

módosítással az alábbiak szerint határozza meg: 

Napirend: Előterjesztő: 

 

1./ Zelena Zsolt támogatási kérelme a MartonVál SC részére Bechtold Tamás Polgármester 

 

2./ A Váli Önkormányzati Tűzoltóság kérelmének megvitatása Bechtold Tamás Polgármester 

 

3./ A Váli Tűzoltó Egyesület kérelmeinek megvitatása Bechtold Tamás Polgármester 

 

4./ A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2015. I. félévi Bechtold Tamás Polgármester 

gazdálkodásának értékelése 

  

5./ A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi  Bechtold Tamás Polgármester 

költségvetésének módosítása 

 

6./ Az Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásának értékelése Bechtold Tamás Polgármester 

 

7./ Az Önkormányzat 2015. évi előirányzat módosítása Bechtold Tamás Polgármester 

 

8./ Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről Bechtold Tamás Polgármester 

 

9./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről Dr. Balogh Lóránd Jegyző 

 

10./ A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól Bechtold Tamás Polgármester 

szóló önkormányzati rendelet elfogadása 

 

11.) A közterületek tisztántartására vonatkozó részletes  Bechtold Tamás Polgármester 

szabályokat tartalmazó önkormányzati rendelet elfogadása 

 

12./ Döntés a Közös Hivatal székhely épületének fejlesztésének  Bechtold Tamás polgármester 

kivitelezésére és a műszaki ellenőrzésre beérkezett árajánlatokról 

 

13./ Tájékoztatás  a Baracska- Kajászó- Vál Viziközmű  Bechtold Tamás polgármester 

Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás  

2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről  

 

14./ A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Bechtold Tamás polgármester 

Társulási megállapodásának módosítása (szóbeli kiegészítéssel) 

 

15./ Molnár Tiborné 076/2. és 076/3. hrsz.-ú ingatlanokkal Bechtold Tamás polgármester 

kapcsolatos ajándékozási felajánlásával kapcsolatos döntés  (szóbeli kiegészítéssel) 

meghozatala 

 

16./ Döntés a Bursa Hungarica program 2016. évi kiírásában  Bechtold Tamás polgármester  

való részvételről 

 

17./ Az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosítása és közbeszerzéssel kapcsolatos 

egyéb döntések meghozatala  

 



18./ Egyebek 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁS 

 

1./ Zelena Zsolt támogatási kérelme a MartonVál SC részére  

 

Zelena Zsolt: 2009-ben jött létre az Egyesületünk. Szép eredményeket értünk el az évek során, 

szakkör keretében sajátítják el a gyerekek a sakkjáték tudományát. Klári nénitől vettem át a 

feladatot. Szakkör vezetésével sok tapasztalom még nincs, ezért szeretnék egy rövid tanfolyamot 

elvégezni. 50.000 Ft-ot szeretnék kérni, ebből 31.000 Ft lenne a tanfolyam, a fennmaradó összeg 

pedig a Bencze Emlékverseny költségeit fedezné. 

 

Bechtold Tamás: Nagyon sokan járnak ezekre a versenyekre, nem csak gyerekek, hanem felnőttek 

is. Jó látni, hogy a mai számítógépes világban leülnek a gyerekek egymással játszani.  

 

A polgármester felteszi szavazásra Zelena Zsolt támogatási kérelmét a MartonVál SC részére 

50.000 Ft összegben. 

  

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás nélkül elfogadta a kérelmet 

az alábbi határozat hozatalával. 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

162/2015.(IX. 22.) számú határozata 

a MartonVál SC részére nyújtott 

támogatásról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a MartonVál SC részére 50.000 Ft 

támogatást nyújt a határozat mellékletében szereplő támogatási szerződésben meghatározott 

feltételeknek megfelelően. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2./ A Váli Önkormányzati Tűzoltóság kérelmének megvitatása 

 

Bechtold Tamás: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a kérelmet, milyen határidővel szeretnék a 

szerződés módosítását. 

 

Vabrik Zoltán: A jövő évtől. Az összeget és a feladatokat is gondoljuk át. 

 

Bechtold Tamás: Elég pénz áll rendelkezésre a hitel fizetésére? 

 

Nagy István: Az eddig elvégzett feladatokat tekintve sokkal többet teljesítettünk, mint  a 

szerződésben van, 4 millió Ft-nál tartunk. A decemberi béreket is idén ki kellene fizetni. Még négy 

havi hitel kifizetése hátra van, ami havonta kb. 150.000 Ft. Idén szeretnénk módosítani a 

megállapodásunkat ezzel a 600.000 Ft-tal, hogy tartozás nélkül le tudjuk zárni az évet. A 4 millió 

Ft-ra pedig a jövő évtől módosítanánk a szerződést a megnövekedett feladatokkal együtt. 



 

 

Kárpáti Hajnalka: Miért nem ez van a beadványban? Ez nem volt egyértelmű. 

 

Nagy István: Mert a 4 millió Ft-ra csak a jövő évtől módosítanánk a szerződést. 

 

Kárpáti Hajnalka: Milyen alapú a hitel? 

 

Nagy István: Forint alapú. 

 

Bechtold Tamás: Mennyit utaltunk idén? 

 

Pillmajer Csilla: 1.800.000 Ft-ot. 

 

Nagy István: A 3 millió Ft-on felül még nagy szükségünk lenne a 600.000 Ft-ra. 

 

Bechtold Tamás: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2015. évi Váli Önkormányzati 

Tűzoltóság támogatási összegét 3.000.000 Ft-ról emeljük 3.600.000 Ft-ra, a 2016-os támogatást 

pedig 4.000.000,- Ft-ra a jövő évi feladatok egyeztetésével. 

  

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás nélkül elfogadta a kérelmet 

az alábbi határozat hozatalával. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

163/2015. (IX. 22.) számú határozata 

a Váli Önkormányzati Tűzoltósággal kötött 

támogatási megállapodás módosításáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 94/2013.(V.29.) számú határozat 

alapján, a Váli Önkormányzati Tűzoltósággal kötött támogatási megállapodást az alábbiak szerint 

módosítja: 

 
1.) A Támogatási megállapodás 5. pontjának h) bekezdése 2015. szeptember 23-ai hatállyal az alábbiak 

szerint módosul: 
  

„h) Az Önkormányzat lehetőségeihez mérten, de évente minimum 3.600.000.-Ft (azaz három millió 

hatszázezer forint) támogatásban részesíti a Tűzoltóságot.” 

 
2.) A Támogatási megállapodás 5. pontjának h) bekezdése 2016. január 01-ei hatállyal az alábbiak 

szerint módosul: 

  

„h) Az Önkormányzat lehetőségeihez mérten, de évente minimum 4.000.000.-Ft (azaz négy millió 

forint) támogatásban részesíti a Tűzoltóságot.” 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 
3./ A Váli Tűzoltó Egyesület kérelmeinek megvitatása 

 

a.)  Váli Tűzoltó Egyesület kérelme, lóvontatású fecskendő közterületen történő 

felállításához 



 

Bechtold Tamás: Tervrajz nem jutott el hozzánk. Hova szeretnék állítani, hogy nézne ki? Türelmet 

kérek tőletek, úgy hallom, hogy már állnak az oszlopok, megvárhattátok volna a képviselő-testület 

döntését.   
 

Váradi Endre: Mi eljuttattuk a rajzot Miklósi Tiborhoz, többször voltam a Hivatalban, hogy 

egyeztetni tudjunk, de nem sikerült. Attól félünk, hogy kifutunk az időből.  

 

Kárpáti Hajnalka: Kell-e építési engedély? 

 

Dr. Balogh Lóránd: Beszéltem a műszakis kollégával, nem szükséges hozzá építési engedély.  

 

Bechtold Tamás: Dizájnos legyen, illeszkedjen a faluképbe, átmeneti megoldásként javasolja, hogy 

Ádám Zsuzsanna és Miklósi Tibor készítsenek egy elfogadható tervrajzot. 
 

Ádám Zsuzsanna: 1-2 nap türelmet kér, ha rajz nem is készül, egyeztet Miklósi Tiborral. Addig 

javasolja, hogy az elvi hozzájárulást adja meg a testület. 

 

A képviselő-testület megvitatta a Váli Tűzoltó Egyesület kérelmét, 5 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

164/2015.(IX. 22.) számú határozata 

a Váli Tűzoltó Egyesület lóvontatású fecskendő közterületen történő felállításának elvi 

engedélyezése 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete megvitatta a Váli Tűzoltó Egyesület kérelmét, és 

elviekben engedélyezi a lóvontatású fecskendő közterületen történő felállítását, azzal a megkötéssel, 

hogy a pontos elhelyezés kérdésében az Egyesület képviselői egyeztessenek Ádám Zsuzsanna 

Alpolgármester Asszonnyal. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

b.) A Váli Tűzoltó Egyesület fennállásának 130. évfordulójának megünnepléséhez 

támogatási kérelem 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és 3 igen szavazattal javasolja elfogadni a Váli 

Tűzoltó Egyesület kérelmét. 

 

Bechtolt Tamás: Felteszi szavazásra az Egyesület 100.000 Ft-os támogatási kérelmét. 

 

A képviselő-testület elfogadta a Váli Tűzoltó Egyesület kérelmét, 5 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

165/2015.(IX.22.) számú határozata 

a Váli Tűzoltó Egyesület támogatási kérelmének megvitatásáról 

és elfogadásáról 



 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete megvitatta, és elfogadja a Váli Tűzoltó Egyesület 

100.000 Ft összegű támogatási kérelmét, mely összeget a fennállásuk 130. évfordulóján kívánnak 

felhasználni. A folyósítás a határozat mellékletében szereplő támogatási szerződésben foglalt 

feltételekkel történhet. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

c.) A Váli Tűzoltó Egyesület kérelme parlagfű elleni védekezés érdekében elnyert pályázat 

támogatása 

 

Bechtold Tamás: 3.700.190 Ft-ot nyert pályázaton az Egyesület, szerintem ezzel szemben ez a 

232.394 Ft nem egy nagy összeg, javasolja a testületnek elfogadni a kérelmet. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és 3 igen szavazattal javasolja elfogadni a Váli 

Tűzoltó Egyesület kérelmét. 

 

Pillmayer Csilla: A táppénzt közmunka esetében a munkaügyi központ kifizeti, csak igényelni kell 

október 8-ig. Ilyen jogcímen mi nem adhatunk támogatást. 

 

Bechtold Tamás: Rendben, akkor csak a beszerzési és banki költségek 97.634,- Ft-os összegére 

vonatkozik a támogatás. 

 

A képviselő-testület elfogadta a Váli Tűzoltó Egyesület kérelmét, 5 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

166/2015.(IX. 22) számú határozata 

A Váli Tűzoltó Egyesület parlagfű elleni védekezés érdekében elnyert pályázat támogatási 

kérelmének elbírálása 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Váli Tűzoltó 

Egyesület parlagfű elleni védekezés érdekében elnyert pályázattal kapcsolatos kérelmét 97.634,- Ft 

összegben, a határozat mellékletében szereplő támogatói szerződésnek megfelelően.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4./ A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2015. I. félévi gazdálkodásának értékelése 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és 3 igen szavazattal javasolja elfogadni a Váli 

Közös Önkormányzati Hivatal 2015. I. félévi gazdálkodásának érékelését. 

 

Dr. Balogh Lóránd: A másik két település még nem fogadta el a 2015. I. félévi gazdálkodás 

értékelését, és a költségvetés módosítását, mivel náluk később lesz ülés, de átküldtem az anyagot, 
egyeztettem velük, és elfogadható számukra is mindkét napirendi pont. 

 



A képviselő-testület 5 igen, 0 nem, és 0 tartózkodással elfogadja a Váli Közös Önkormányzati 

Hivatal 2015. I. félévi gazdálkodásának érékelését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

167/2015. (IX. 22.) számú határozata 

a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló 

beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 

költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

5./ A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és 3 igen szavazattal javasolja elfogadni a Váli 

Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítását. 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 

költségvetésének módosítását  5 igen, 0 nem, és 0 tartózkodással elfogadja, és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

168/2015. (IX. 22.) számú határozata 

a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése módosításának elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 

módosított költségvetését 75.659 eFt bevételi és 75.659 eFt kiadási főösszeggel elfogadja. 

 

Kiemelt előirányzatok (eFt) 

 Kiadások Bevételek 

Személyi juttatások 47.513 Működési célú bev. áht-n belülről 7 

Munkaadókat terh. járulékok 13.331 Közhatalmi bevételek 5 

Dologi kiadások 10.885 Működési bevételek 251 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.821 Finanszírozási bevételek 75.396 

Beruházások 109   

Összesen 75.659 Összesen 75.659 

 

A Váli Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása: 69.708.738Ft, 

lakosságarányos, a bérkompenzáció esetében a tényleges teljesítésnek megfelelő megosztása: 

Vál 36.368.193Ft, 

Kajászó 15.492.120Ft, 

Gyúró 17.848.425Ft. 

 

Válon keletkező saját bevétel: 262.892Ft, az egyes jövedelempótló támogatások kifizetéséhez 

tervezett állami kiegészítés: 3.082.096Ft. 

 



Vál Község Önkormányzatát terhelő költség: 42.318.398Ft, kiegészítés az állami támogatásokhoz: 

2.605.217Ft.  

Kajászó Község Önkormányzatát terhelő költség: 15.492.120Ft. 

Gyúró Község Önkormányzatát terhelő költség: 17.848.425Ft. 

A társult településeknél kiegészítés nem szükséges. 

 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

6./ Az Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásának érékelése 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és 3 igen szavazattal javasolja elfogadni az 

Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásának érékelését. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem, és 0 tartózkodással elfogadja  az Önkormányzat 2015. I. félévi 

gazdálkodásának érékelését, és az alábbi határozatot hozza: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

169/2015. (IX. 22.) számú határozata 

Vál  Község Önkormányzatának 2015. év költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vál Község Önkormányzatának 2015. évi 

költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7./ Az Önkormányzat 2015. évi előirányzat módosítása 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és 3 igen szavazattal javasolja elfogadni 

képviselő-testületnek az Önkormányzat 2015. évi költségvetés módosítását. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem, és 0 tartózkodással elfogadja az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetés módosítását, és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2015. (IX. 22.) rendelete 

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 10.) számú önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

8./ Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről 

 

Bechtold Tamás: Van valakinek észrevétele a napirenddel kapcsolatban? 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás nélkül hozta az alábbi 

határozatot: 



 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

170/2015.(IX. 22.) 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 

 

9./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről 

 

Bechtold Tamás: Van valakinek észrevétele a napirenddel kapcsolatban? 

 

A képviselő-testület vita nélkül 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül hozta az 

alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

171/2015.(IX. 22.) számú határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10./ A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

elfogadása 

 

Bechtold Tamás: az első olvasaton már túl vagyunk.  

 

Dr. Balogh Lóránd: A honlapra feltettük a rendelet-tervezetet, de lakossági hozzászólás nem 

érkezett. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem, és 0 tartózkodással elfogadja kedvtelésből tartott állatok 

tartásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletet. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2015. (IX.22.) önkormányzati rendelete 

a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól 

 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

11.) A közterületek tisztántartására vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó 

önkormányzati rendelet elfogadása 

 

Bechtold Tamás: Első olvasatban már tárgyaltunk erről a rendelet-tervezetről is. A 4. §-sal 

kapcsolatosan érkezett hozzászólás.  



 

Ádám Zsuzsanna: Lakossági javaslat érkezett arra, hogy a vasárnapi és ünnepnapi 22.00 órát 

módosítsuk 20.00 órára a rendeletben. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadja a közterületek tisztántartására 

vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó önkormányzati rendelet-tervezet  4. §-ának módosítását, 

hogy vasárnap és ünnepnapokon csak 20.00 óráig lehessen közösséget zavaró mértékű 

zajkibocsátással járó tevékenységet végezni, és az alábbi határozatot hozza: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

172/2015.(IX. 22.) számú határozata 

a közterületek tisztántartására vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó 

önkormányzati rendelet-tervezet módosításáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a közterületek tisztántartására 

vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó önkormányzati rendelet-tervezet 4. §-ának módosítását, 

hogy vasárnap és ünnepnapokon csak 20.00 óráig lehessen közösséget zavaró mértékű 

zajkibocsátással járó tevékenységet végezni. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem, és 0 tartózkodással elfogadja a közterületek tisztántartására 

vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó önkormányzati rendeletet, fenti módosítással. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2015. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 

a közterületek  rendjéről és a köztisztaságról 
 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

12./ Döntés a Közös Hivatal székhely épületének fejlesztésének kivitelezésére és a műszaki 

ellenőrzésre beérkezett árajánlatokról 

 

Bechtold Tamás: A bekért három árajánlatból csak egy érkezett be, a Thermo Épgép Kft bruttó 

31.509.462 Ft összegű ajánlata.  

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 3 igen szavazattal javasolja a Thermo Épgép 

Kft ajánlatát elfogadni. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Thermo Épgép Kft árajánlatát elfogadja a 

Közös Hivatal székhely épületének fejlesztésének kivitelezési munkáira. 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

173/2015. (IX. 22.) számú határozata 

a Váli Közös Önkormányzati Hivatalban megvalósuló fejlesztések kivitelezőjéről 

 

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váli Közös 

Önkormányzati Hivatalban megvalósuló fejlesztések kivitelezőjének, a legkedvezőbb 



árajánlatot benyújtó Thermo Épgép Kft-t (1205 Budapest, Mártírok u. 75.) bízza meg bruttó 

31. 509. 462 Ft-ért, a mellékletben szereplő szerződés tervezetben foglalt feltételeknek 

megfelelően. 

 

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

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Bechtold Tamás: Három árajánlat érkezett a műszaki ellenőrzés feladataira vonatkozóan. A 

legkedvezőbb a Jankus és Társa Bt. ajánlata, bruttó 355.600 Ft. Javasolja a testületnek elfogadni ezt 

az árajánlatot. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 3 igen szavazattal javasolja a Jankus és Társa 

Bt. ajánlatát elfogadni. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Jankus és Társa Bt. árajánlatát fogadja el a 

Közös Hivatal székhely épületének  műszaki ellenőrzésével kapcsolatos feladatokra. 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

174/2015. (IX. 22.) számú határozata 

a Váli Közös Önkormányzati Hivatalban megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatban 

 ellátandó műszaki ellenőri feladatok ellátásáról 

 

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váli Közös 

Önkormányzati Hivatalban megvalósuló fejlesztések műszaki ellenőri feladatainak 

elvégzésére a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Jankus és Társa Bt.-t (8083 Csákvár, Felső-

Haraszt u. 4.) bízza meg bruttó 355. 600 Ft-ért, a mellékletben szereplő szerződés 

tervezetben foglalt feltételeknek megfelelően. 

 

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

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

13./ Tájékoztatás a Baracska- Kajászó- Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető 

Intézményi Társulás 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről  

 

Bechtold Tamás: Van-e kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, felteszi 

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

Társulás 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadja a Baracska-Kajászó-Vál 

Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás 2015. évi költségvetésének 

I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót. 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

175/2015. (IX. 22.) számú határozata 



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

Társulás 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szól beszámoló elfogadása  

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Baracska - Kajászó-Vál 

Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás 2015. évi költségvetésének 

I. félévi teljesítéséről szól beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

14./ A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 

módosítása 

 

Dr. Balogh Lóránd: A módosítás lényege, hogy Martonvásár Város a szociális étkeztetést a 

társuláson belül kívánja megoldani. 

 

Kárpáti Hajnalka: Ez a mi településünket nem érinti? 

 

Dr. Balogh Lóránd: Nem, csak Martonvásárt érinti a módosítás, de mivel társulásról van szó, 

nekünk is el kell fogadni a megállapodás módosítást. 

 

A képviselő-testület úgy dönt 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással, hogy elfogadja a Szent László 

Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítását. 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

176/2015. (IX. 22.) számú határozata 

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 

módosításáról 

 

I. 

 

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

Társulási megállapodásának módosítását az 1.), 2.) és 4.) pontok esetében a törzskönyvi bejegyzés 

napjától, a 3.) pont esetében 2016. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint elfogadja: 

 

1.) A Megállapodás II. fejezet 3.3. pontja törlésre kerül. 

 

2.) A Megállapodás II. fejezet 3. pontja kiegészül az alábbiak szerint: 
„3.8. Szociális étkeztetés - Martonvásár Város Önkormányzata” 

 

3.) A Megállapodás VI. fejezet 1. pontja kiegészül az alábbiak szerint: 

„1.4.  Az Intézmény ellátottjai számára nyitva álló helyiségeket biztosít a feladatellátásban 

részt vevő településeken - az intézmény alapító okiratában rögzítettek szerint - családsegítés, 
gyermekjóléti, valamint tanyagondnoki szolgáltatás tekintetében.” 

 

4.) A Megállapodás XI. fejezet 1. pontja kiegészül az alábbiak szerint: 

„valamint a Társulás által biztosított feladatellátáshoz (kivéve a köznevelési feladatellátást)”. 

 

 



II. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat I. pontjában foglalt módosításokkal a 

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

megállapodását a határozat 1. melléklete szerint elfoglalja. 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Polgármester 

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 

 

15./ Molnár Tiborné 076/2. és 076/3. hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos ajándékozási 

felajánlásával kapcsolatos döntés meghozatala 

 

Bechtold Tamás: Anna-hegyi ingatlanokról van szó. Molnár Tiborné csak résztulajdonos, nagyon 

kicsik a területek. Reméljük a többi tulajdonos is úgy dönt a későbbiekben, hogy az 

önkormányzatnak ajándékozza az ingatlanrészét. 

 

A képviselő-testület úgy dönt 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással, hogy elfogadja Molnár Tiborné 

076/2. és 076/3. hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos ajándékozási felajánlását. 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

177/2015. (IX. 22.) számú határozata 

Molnár Tiborné 076/2. és 076/3. hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos 

ajándékozási felajánlásával kapcsolatos döntés meghozatala 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Molnár Tiborné 076/2. és 

076/3. hrsz.-ú ingatlanok résztulajdonára vonatkozó ajándékozási felajánlását. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az ajándékozásra vonatkozó szerződést 

készíttesse el és írja azt alá. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

16./ Döntés a Bursa Hungarica program 2016. évi kiírásában való részvételről 

 

Bechtold Tamás: Évek óta indul az önkormányzat a Bursa Hungarica programban, szerintem idén 

is csatlakozzunk. 

 

A képviselő-testület úgy dönt 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással, hogy csatlakozik a 2016-os évi 

Bursa Hungarica programhoz. 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

178/2015. (IX. 22.) számú határozata 

 a Bursa Hungarica program 2016-os évi kiírásában való részvételről 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. évben csatlakozik a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz, felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozási 

nyilatkozatot írja alá, és jutassa el az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz. 



 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

17./ Az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosítása és közbeszerzéssel 

kapcsolatos egyéb döntések meghozatala  

 

Bechtold Tamás: A Belügyminisztérium illetékeseivel folytatott előzetes egyeztetések alapján 

Magyarország Kormányának döntése alapján Vál Községnél helyben maradhat a 2014. december 

31-én megkapott 50 millió forintos összeg, melyből - több más beruházás mellett - a településünk 

néhány útszakaszának felújítását és fejlesztését valósíthatjuk meg. Az útfejlesztésekre költendő 

összeg becsült értéke bruttó 27,5 millió forint, ami eléri a közbeszerzési értékhatárt. Az útépítési 

munkákat természetesen közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelezővel szerződve valósítja 

meg az Önkormányzat. A közbeszerzési eljárás megindítása előtt természetszerűen módosítanunk 

kell az Önkormányzatunk - 39/2015.  (II. 26.) számú határozattal már elfogadott - 2015. évre 

vonatkozó közbeszerzési tervét. Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy Vál Község 

2015. évi közbeszerzési tervét módosítsa akként, hogy abban a Vál – belterületi útfejlesztésekkel 

kapcsolatban lefolytatott közbeszerzést szerepeltesse.  

 

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

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

179/2015. (IX. 22.) számú határozata 

az Önkormányzat 2015. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról 

 

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 39/2015. (II. 26.) számú határozatát és az Önkormányzat 2015. évi 

összesített közbeszerzési tervét jelen határozat mellékletének megfelelően állapítja meg.  

 

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 

 

 

178/2015.  (IX. 22.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

Vál Község Önkormányzatának 2015. évi összesített közbeszerzési terve  

 

sorszám Tárgy várható összes 

költségigény (nettó) 

Ft 

várható időbeli 

ütemezés 

eljárás típusa 



sorszám Tárgy várható összes 

költségigény (nettó) 

Ft 

várható időbeli 

ütemezés 

eljárás típusa 

1. 

Épületenergetikai 

korszerűsítés 

 

118.000.000.- Ft. 
2015. július -  

2015. szeptember 

KBT 122/A. §  

szerinti, 

egyszerű 

meghívásos 

közbeszerzési 

eljárás 

2. 

Váli Közös 

Önkormányzati 

Hivatal székhely 

épületének felújítása, 

korszerűsítése és 

akadálymentesítése 

21.000.000.- Ft 
2015. szeptember-  

2015. október 

KBT 122/A. §  

szerinti, 

egyszerű 

meghívásos 

közbeszerzési 

eljárás 

3. 
Vál – belterületi 

útfejlesztések 
21.500.000.- Ft 

2015. október-  

2015. november 

KBT 122/A. §  

szerinti, 

egyszerű 

meghívásos 

közbeszerzési 

eljárás 

 

 

Bechtold Tamás: A közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatásához a Képviselő-testületnek 

Közbeszerzési döntőbizottságot is ki kell jelölnie. A bizottság legalább három fős kell legyen. Egy 

jogi és egy műszaki szakembert is tartalmaznia kell. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a döntő 

bizottság összetételéről is szíveskedjen döntést hozni. javaslom a bizottság tagjának Kárpáti 

Hajnalkát, a Pénzügyi Bizottság elnökét, Ádám Zsuzsannát műszaki, és Dr. Balogh Lórándot jogi 

végzettséggel. Elfogadják a jelölést? 

 

Ádám Zsuzsanna: Elfogadom. 

 

Kárpáti Hajnalka: Elfogadom. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Elfogadom. 

 

A képviselő-testület úgy dönt 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

180/2015. (IX. 22.) számú határozata 

a megvalósítás előtt álló Vál – belterületi útfejlesztések tárgyú közbeszerzési döntőbizottság  

tagjainak megválasztásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület a megvalósítandó Hivatali épület fejlesztéssel 

kapcsolatban lefolytatandó közbeszerzési eljárás közbeszerzési döntőbizottság tagjainak 

- Kárpáti Hajnalka (elnök) 

- Ádám Zsuzsanna (tag) 

- Dr. Balogh Lóránd (tag) 



választja meg. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

Bechtold Tamás: Tekintettel arra, hogy a támogatás felhasználásának és az elszámolás 

benyújtásának 2015. december 31-éig meg kell történnie, így a közbeszerzési eljárást 

meggyorsítandó tárgyalásokat folytattam Szolga Péter közbeszerzési szakértővel , aki elkészítette a 

Vál – belterületi útfejlesztések beruházás közbeszerzési ajánlattételi felhívását.  

 

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

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

181/2015. (IX. 22.) számú határozata 

döntés közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadásáról 

  

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében szereplő pályázati 

kiírásnak megfelelően elfogadja a „Vál – belterületi útfejlesztések” elnevezésű közbeszerzés eljárás 

ajánlattételi felhívását. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

Bechtold Tamás: Dönteni szükséges ugyanakkor a közbeszerzési eljárásban meghívandó cégekről 

is. Javaslom meghívni az Útéppark Kft.-t, az Útépszerv Kft.-t és a PUHI-Tárnok Kft.-t. 

 

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

182/2015. (IX. 22.) számú határozata 

a közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre meghívott pályázók személyéről 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Vál – belterületi 

útfejlesztések” elnevezésű közbeszerzési eljárás keretében az alábbi pályázókat hívja meg 

ajánlattételre: Útéppark Kft. (8000 Székesfehérvár, Sóstói út 7.), Utépszerv kft. (24783 Gárdony, 

Szabadság út 30.) és PUHI-Tárnok Kft. (2461 Tárnok, Fehérvári út 34.) 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

18./ Egyebek 

 

a.) A Völgyvidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület 3 millió Ft összegű tagi 

kölcsön kérelme 

 

Bechtold Tamás: Mivel én vagyok az Egyesület elnöke, ezért az alelnök asszony írta alá a kérelmet. 

Az Egyesületnek működés előfinanszírozásának rendezése érdekében lenne szüksége a tagi 

kölcsönre, amit 2015. december 15-ig fizetnének vissza. 



 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadja a Völgyvidék Vidékfejlesztési 

Közösség Közhasznú Egyesület tagi kölcsön kérelmét, az alábbi határozat hozatalával. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

183/2015.(IX. 22) számú határozata 

a Völgyvidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület 

tagi kölcsön kérelmének elbírálása 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Völgyvidék 

Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület tagi kölcsön kérelmét 3.000.000 Ft összegben 

2015. december 15-i visszafizetési határidővel, a határozat mellékletében szereplő szerződés 

tervezetnek megfelelően. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

b.) Zsebeházyné Bozóki Erika névhasználati kérelme 

 

Dr. Balogh Lóránd: Érkezett egy kérelem, amiben a képviselő-testület hozzájárulását kérik egy 

alapítani kívánt Kft elnevezéséhez, amiben községünk neve szerepel. A Kft elnevezése: „Váli 

Vigasz Kft” lenne. 

 

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem és 1 tartózkodással Vál Község névhasználatának 

engedélyezéséről az alábbi határozatot hozta. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

184/2015. (IX. 22.) számú határozata 

névhasználati kérelemről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja a „VÁLI VIGASZ KFT.” 

részére, a Vál név használatához. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Bechtold Tamás: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a mai testületi ülést 20.15-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 


