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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29-én 

  megtartott soron következő rendes, nyílt üléséről 

 

Helye:  Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terem 

 

Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Kárpáti 

Hajnalka képviselő, Kocsis Bálint képviselő, Kőszegi László képviselő 

 

Meghívottként van jelen: 

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

  vezetője, Kocsis Irén óvodavezető, Zsebeházyné Bozóki Erika pénzügyi 

  főelőadó, Dudás Béla bizottsági külsős tag 

 

NAPIREND ELŐTT 

 

Bechtold Tamás polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, megjelent vendégeket. 

Megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 6+1 fő képviselői létszámból 5 fő jelen van. 

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

valamint a jegyzőkönyvvezetőre Simon Lászlónéra. 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

197/2015. (X. 29.) számú határozata 

a képviselő-testület 2015. október 29-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. október 29-i ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőinek Kocsis Bálint és Kárpáti Hajnalka képviselőket választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ezt követően a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat kiegészítve az első 

világháborús emlékmű felújítása, vis-maior pályázatról tájékoztatás, Velencei-tó – Vértes – 

Gerecse – Völgyvidék Kapu Élménytára turisztikai klaszter létrehozásáról, gesztor 

önkormányzat megbízásáról, a Tabajd Község Önkormányzattal kötött közbiztonsági 

feladatok támogatására kötött megállapodás megszüntetéséről, valamint az iskola és óvoda 

épületen lévő napelemek leszereléséről és visszaszereléséről szóló döntésekkel. 

 

A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalását 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 

tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

198/2015. (X. 29.) számú határozata 

a képviselő-testület 2015. október 29-i ülés napirendjéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. október 29-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el: 
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Napirend:            Előterjesztő: 

 

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  Dr. Balogh Lóránd 

          jegyző 

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

          polgármester 

3./ Szociális tűzifa támogatás szabályairól szóló önkormányzati  Bechtold Tamás 

     rendelet megalkotása       polgármester 

4./ A Váli Mesevölgy Óvoda Munkatervének véleményezése és az Bechtold Tamás 

     Óvoda nyitvatartási idejének módosításáról való döntés   polgármester 

5./ Beszámoló Vál Község közétkeztetésének 2015. évi tapasztalatairól Bechtold Tamás 

          polgármester 

6./ Döntés a rendkívüli települési támogatásként kapott kormányzati Bechtold Tamás 

     pénzösszeg felhasználásának módjáról (szóbeli előterjesztés)  polgármester 

7./ Éves jelentés Vál Község 2015. évi környezeti állapotáról  Dr. Balogh Lóránd 

          jegyző 

8./ Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése és felülvizsgálata  Dr. Balogh Lóránd 

          jegyző 

9./ Döntés a családsegítő és a gyermekjóléti feladatok 2016. január 01. Bechtold Tamás 

     utáni ellátásának módjáról (szóbeli előterjesztés)   polgármester 

10./ Döntés a 2015-2019. évi hó eltakarítás és csúszásmentesítés  Bechtold Tamás 

      megszervezéséről        polgármester 

11./ Döntés a váli térfigyelő kamerarendszer kiépítésére beérkezett Bechtold Tamás 

       árajánlatokról, a kivitelező kiválasztásáról (szóbeli előterjesztés) polgármester 

12./ Döntés az Arany János Tehetséggondozó Programban való   Bechtold Tamás 

       részvételről        polgármester 

13./ Az Országos Mentőszolgálat levelének megvitatása   Bechtold Tamás 

          polgármester 

14./ Első Világháborús Emlékmű felújítása     Bechtold Tamás 

          polgármester 

15./ Vis-maior pályázatról tájékoztatás     Bechtold Tamás 

          polgármester 

16./ Tabajd Község Önkormányzattal kötött közbiztonsági feladatok  Bechtold Tamás 

támogatására kötött megállapodás megszüntetéséről   polgármester 

17./ Velencei-tó – Vértes – Gerecse – Völgyvidék Kapu    Bechtold Tamás 

Élménytára turisztikai klaszter létrehozásáról, gesztor önkormányzat  polgármester 

megbízásáról 

18./ Döntés az iskola tetőzetén lévő napelemek leszerelésére és  Bechtold Tamás  

visszaszerelésére érkezett árajánlatokról és a kivitelező kiválasztásáról polgármester 

19./ Egyebek 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
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A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

199/2015. (X. 29.) számú határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről 

 

A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással fogadta el a két 

ülés közti fontosabb eseményekről szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

200/2015. (X. 29.) 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./ Napirend 

 Tárgy: Szociális tűzifa támogatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 

 

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

előterjesztést és azzal a módosítással javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek, hogy az 

egyedülálló kérelmező esetén a havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 400 %-át. 

 

Mivel a képviselő-testület tagjai részt vettek a bizottsági ülésen, így vita nélkül fogadták el a 

szociális célú tűzifa juttatásáról szóló rendelet. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással alkotta meg az alábbi 

rendeletet: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa juttatásáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 
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4./ Napirend 

 Tárgy: A Váli Mesevölgy Óvoda Munkatervének véleményezése és az Óvoda 

nyitvatartási idejének módosításáról való döntés 

 

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

megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

Bechtold Tamás: Az Államkincstár megállapította, hogy az óvodában a meghatározott 

munkaórákat csak így tudja elérni. 

 

A képviselő-testület az óvoda napi nyitvatartási idejének módosítását és munkatervét a 

képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

201/2015. (X. 29.) számú határozata 

a Váli Mesevölgy Óvoda nyitvatartási idejének módosításáról és munkatervének 

elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váli Mesevölgy Óvoda nyitvatartási idejét 

6.30-17.00 óráig terjedő időtartamban állapítja meg. 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váli Mesevölgy Óvoda Munkatervét, az 

előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló Vál Község közétkeztetésének 2015. évi tapasztalatairól 

 

Bechtold Tamás: A közétkeztetéssel minden rendben van. 

 

Kárpáti Hajnalka: Az étkezési szokásainkon változtassunk, ez fontos. 

 

Kőszegi László: Az nagyon jó, hogy időben elkezdték és hozzászoktatták a gyerekeket az 

egészséges ételekhez. Ebben nagy szerepe van a pedagógusoknak is, a konyhán dolgozóknak 

is. Ha megfelelően tálalják az ételt, biztos, hogy a gyerekek megeszik. 

 

A képviselő-testület az előterjesztést 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

202/2015. (X. 29.) számú határozata 

a közétkeztetés 2015. évi tapasztalatairól szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a VálVölgye Gasztro Kft. által, Vál 

Község 2015. évi közétkeztetésével kapcsolatos tapasztalatairól készített beszámolóját 

elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 
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Határidő: azonnal 

 

6./ Napirend 

Tárgy: Döntés a rendkívüli település támogatásként kapott kormányzati 

pénzösszeg felhasználásának módjáról 

 

Bechtold Tamás: A viharkár enyhítésére nyújtottunk be támogatási kérelmet, melyre a 

Belügyminisztériumtól 3.507.844.-Ft vissza nem térítendő összeget kapott az önkormányzat. 

A pályázati összeget élelmiszerként fogjuk kiosztani. 

 

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

előterjesztést és azt a javaslatot teszi, hogy ugyan azon feltételekkel kapjanak a rászorulók 

élelmiszer segélyt, mint amilyeneket a szociális tűzifa rendeletben határoztuk meg. Az 

élelmiszert a beszerzési szabályzatban meghatározottak figyelembevételével, egyben rendeli 

meg az önkormányzat és egységesen kap minden kérelmező és rászoruló. 

 

A képviselő-testület a rendkívüli települési támogatásként kapott kormányzati pénzösszeg 

felhasználásáról az alábbiak szerint döntött és a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 

0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

203/2015. (X. 29.) számú határozata 

a rendkívüli települési támogatásként kapott kormányzati pénzösszeg felhasználásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a rendkívüli települési 

támogatásként kapott kormányzati pénzösszeget élelmiszersegélyként fogja kiosztani a 

lakosság részére az önkormányzat rendelete szerint. Egyedülállók 114.000.-Ft 

jövedelemhatárig, családosok 57.000.-Ft/fő jövedelemig nyújthatnak be igénylést. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7./ Napirend 

 Tárgy: Éves jelentés Vál Község 2015. évi környezeti állapotáról 

 

Dr. Balogh Lóránd: A jogszabályinak eleget téve a települési önkormányzat az illetékességi 

területén minden évben elemzi, értékeli a környezet állapotát, valamint tájékoztatja a 

lakosságot a helyi környezet állapotának alakulásáról. Jelen tájékoztatóval ezen 

kötelezettségünknek teszünk eleget. 

 

Bechtold Tamás: A településnek szép az épített és természeti környezete. 

 

A képviselő-testület Vál Község 215. évi környezeti állapotáról szóló éves jelentést 

megtárgyalta és elfogadta és a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

204/2015. (X. 29.) számú határozata 

Vál Község 2015. évi környezeti állapotáról szóló éves jelentésről 
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Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vál Község 2015. évi környezeti 

állapotáról szóló éves jelentését elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8./ Napirend 

 Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése és felülvizsgálata 

 

Dr. Balogh Lóránd: A település a Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2013. évben fogadta el 

öt év időtartamra. Kétévente szükséges felülvizsgálni, áttekinteni. Ha nincs ilyen programja a 

településnek nem indulhat EU-s forrásokért. A program időarányosan teljesült. A 

felülvizsgálat során nem szükséges módosításokat végezni. A szociális szövetkezetnek a 

megalakítása úgy érezzük, hogy komolyabb kormányzati elképzelés volt, ez nem valósult 

meg, de javaslom, hogy ettől függetlenül maradjon benne a HEP-ben. 

 

Kőszegi László: Tizenöt faluban megalakult a termelő település program, mintatelepüléseket 

jelöltek ki. 

 

Zsebeházyné Bozóki Erika: Nem vagyunk elmaradott település, így nem kapjuk meg a 

közmunka programot. 

 

A képviselő-testület a Helyi Segélyegyenlőségi Program éttekintése és felülvizsgálata 

előterjesztést elfogadta és a képviselő-testület 5 igen, 0 nem  szavazattal és 0 tartózkodással 

hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

205/2015. (X. 29.) számú határozata 

a Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintéséről és felülvizsgálatáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 159/2013. (X. 29.) számú határozatával 

fogadta el a település Helyi Segélyegyenlőségi Programját. A Képviselő-testület az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben 

foglaltaknak megfelelően, a kétévente előírt áttekintésnek eleget tett, a program határidőre 

megvalósult intézkedéseinket teljesítését elfogadja, megállapítja, hogy felülvizsgálat nem 

szükséges, a Helyi Esélyegyenlőségi Programot változatlan formában helybenhagyja. 

 

Felelős: polgármester 

             jegyző, mint HEP felelős 

Határidő: azonnal 

 

9./ Napirend 

 Tárgy: Döntés a családsegítő és a gyermekjóléti feladatok 2016. január 01. utáni 

ellátásának módjáról 

 

Bechtold Tamás: A családsegítő és gyermekjóléti feladatokat saját magunk láttuk el. Szakmai 

szempont miatt társultunk. Javaslom, hogy továbbra is a Szent László Völgye Többcélú 

Kistérségi Társuláshoz csatlakozva lássuk el a feladatot. 
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Dr. Balogh Lóránd: Az önkormányzatoknak november 30-ig dönteniük kell a feladatellátás új 

rendelkezésének megfelelő biztosításáról, valamint szintén november 30-ig kérelmezniük kell 

a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok hozott döntés szerinti módosítását.  

 

Kárpáti Hajnalka: Amíg a gyakorlat ki nem forrja magát, ne változtassunk ezen. A település 

soha nem látta el egyedül a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat, mindig társulásban 

történt. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Két szintes megoldásban gondolkoznak, de egyelőre nem tudjuk 

kikalkulálni, hogy anyagilag milyen konstrukcióval járna jobban az Önkormányzatunk. amíg 

nem látjuk az élesben működő gyakorlati megvalósításokat, addig szerintem maradjunk a 

jelenlegi struktúrában és jövőre ismét vizsgáljuk meg a kérdést. 

 

Bechtold Tamás: Az idősek nappali ellátását nagyon jó lenne, ha be tudnánk indítani. 

 

A képviselő-testület a családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátását továbbra is a Szent 

László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás kereteiben belül kívánja ellátni 2016. január l. 

napjától és erről a képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az 

alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

206/2015. (X. 29.) számú határozta 

családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás integrálása, család- és gyermekjóléti 

központok kialakítása 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a családsegítő és 

gyermekjóléti feladatok ellátását 2016. január l. napjától, továbbra is a Szent László Völgye 

Többcélú Kistérségi Társulás kereteiben belül kívánja ellátni. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10./ Napirend 

 Tárgy: Döntés a 2015-2019. évi hó eltakarítás és csúszásmentesítés 

megszervezéséről 

 

Bechtold Tamás: Az eddigi gyakorlattól eltérően 4 éves időtartamra kértünk be három 

vállalkozótól árajánlatot a 2015-2019. évi téli időszak hó- és csúszásmentesítésre. Két 

vállalkozó nyújtott be ajánlatot. A kedvezőbb ajánlatot az eddig is megbízott Bencze Dezső 

váli vállalkozó adta. Nem volt probléma az eddigiekben sem a munkájával. Az idei évre a 

kellő mennyiségű só rendelkezésre áll, megmaradt az elmúlt évről. Fedett helyen tároljuk. 

 

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

eltakarítás és csúszásmentesítés megszervezéséről szóló előterjesztést és javasolja Bencze 

Dezső vállalkozót megbízni a munka elvégzésével, az általa meg megadott 12.500.-Ft/óra 

díjért név év időtartamra. A díj mértékét maximálisan az inflációval megegyező mértékben 

emelheti a vállalkozó évente. 

 

A képviselő-testület a javaslatot elfogadta és 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

207/2015. (X. 29.) számú határozata 

a 2015-2019. évek téli hó eltakarítást és csúszásmentesítést végző vállalkozó 

kiválasztásáról 

 

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015-2019. évek 

téli időszak hó és csúszásmentesítésére a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Bencze 

Dezső Vál, Rákóczi utca 63. szám alatti lakos vállalkozóval köt szerződést, 12,500.- 

Ft/üzemóra díjért, melyet a vállalkozó évente egy ízben, maximálisan az infláció 

mértékével emelhet. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletében 

szereplő szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

11./ Napirend 

 Tárgy: Döntés a váli térfigyelő kamerarendszer kiépítésére beérkezett 

árajánlatokról, a kivitelező kiválasztásáról 

 

Bechtold Tamás: A térfigyelő kamerarendszer kiépítésére három árajánlat érkezett. Az 

ajánlatot tevők az elmúlt öt évben ilyen témában már megfordultak nálunk. Volt egy olyan 

felajánlás, hogy amennyiben a kábel tv cég lerakja az önkormányzat udvarára a konténert, 

ingyen használhatjuk az optikai kábelt. Az optikai cég eltűnt. A kábel tv rendszer mostani 

kábelrendszerét adják ingyen, a többit 3 mFt-ért. Az E-ON nem járul hozzá csak rádió 

hullámos rendszer kiépítéséhez, így az optikai kábeles megoldás nem jöhet szóba. A kamera 

rendszer zárthálózatú rendszer kell legyen, erre kötelezve vagyunk. A kábelre mindenki rá tud 

csatlakozni. Műszaki tartalomban, minőségben lehet különbség az ajánlatok között. Leírtam 

az ajánlat kérésben, hogy hány helyet akarunk megfigyelni, így készítették el az ajánlatot. A 

PROHOT Számítástechnikai Kft. 9.152.636.-Ft-ra, a VIDUX Informatikai Kft. 9.274.810.-Ft-

ra adott ajánlatot, valamint a VIDIKON Kft. 9.500.000.-Ft-ra.  

 

Kárpáti Hajnalka: Hova lesznek a kamerák felszerelve? 

 

Bechtold Tamás: Kettő db rendszám felismerő kamera lesz a falu két végén, 14 db a 

településen elosztva. Az E-ON oszlopra lesznek felszerelve. Egy bizonyos átalányt kell fizetni 

érte. A kamera rendszer kiépítésére a kormánytól 9.300.000.-Ft-ot kaptunk, a lakosság 

részéről 150 eFt érkezett. Az ajánlaton felüli összeget töltsük ki, bízzuk meg a kivitelezőt 

olyan fejlesztés elvégzésére, ami még az ajánlaton felül a hasznunkra válik. December 20-ig a 

kivitelezési munkát el kell végezni, az elszámolást 31-ig kell megcsinálni. 

 

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

kamerarendszer kiépítésére beérkezett árajánlatokat és a PROHOT Számítástechnikai Kft. 

ajánlatát javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

Bechtold Tamás felteszi szavazásra a váli térfigyelő kamerarendszer kiépítésére beérkezett 

árajánlatokról, a kivitelező kiválasztásáról szóló döntést. 

 A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

208/2015.(X. 29.) számú határozata 

a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére beérkezett árajánlatokról, a kivitelező 

kiválasztásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére és 

kivitelezésére a PROHOT Számítástechnikai Kft. által beadott 9.152.636.-Ft ajánlatát fogadja 

el.  

Felhatalmazza a polgármester a kivitelezési szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

12./ Napirend 

 Tárgy: Döntés az Arany János Tehetséggondozó programban való részvételről 

 

Bechtold Tamás: Minden évben indulunk a programban és a pályázó gyerekeket anyagilag is 

támogatjuk. 

 

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

János Tehetséggondozó programban való részvételről szóló előterjesztést és javasolja a 

programban való részvételt és a két pályázó diák támogatását havi 5.000.-Ft összeggel. 

 

A képviselő-testület az Arany János Tehetséggondozó programban való részvételt és a két 

diák 5.000.-Ft/hó támogatását elfogadta.  

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

209/2015. (X. 29.) számú határozata 

Schmidt Ferenc Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételnek 

támogatásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a hátrányos helyzetű 

tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Schmidt Ferenc 

nyolcadik évfolyamos tanulója (anyja neve: Orbán Margit) Vál település képviseletében részt 

vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy az általa delegált diák 

számára a programban való részvétel idejére (maximum 5 évre, tanévenként 10 hónapra) 

5.000.Ft havi ösztöndíjat nyújt. 

A képviselő-testület ennek fedezetét a település költségvetésébe beépíti. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
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210/2015. (X. 29.) számú határozata 

Déri Mátyás János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a hátrányos helyzetű 

tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Déri Mátyás János 

nyolcadik évfolyamos tanulója (anyja neve: Tóth Erika) Vál település képviseletében részt 

vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy az általa delegált diák 

számára a programban való részvétel idejére (maximum 5 évre, tanévenként 10 hónapra) 

5.000.Ft havi ösztöndíjat nyújt. 

A képviselő-testület ennek fedezetét a település költségvetésébe beépíti. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

13./ Napirend 

 Tárgy: Az országos Mentőszolgálat levelének megvitatása 

 

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

Mentőszolgálat Alapítvány által benyújtott kérelmet és 50 eFt-al javasolja támogatni az 

alapítványt. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi 

döntést: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

211/2015. (X. 29.) számú határozata 

az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat Alapítványt 

egyszeri 50 eFt összeggel támogatja a Bicskei Mentőállomás mentőautóinak felszereltségének 

növelésére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

14./ Napirend 

Tárgy: Első Világháborús Emlékmű felújítása 

 

Bechtold Tamás: Az első világháborús centenáriumi pályázat kiírásra a szakmai 

bírálóbizottság 700.000.-Ft támogatást ítélt meg. Mi a pályázatunkat 2 mFt-ra adtuk be, 

melynek az önrésze 600 eFt amit a költségvetésben vállaltunk. A szobor felújításra 1.1 mFt-os 

ajánlatot, a kerítés felújításra 1.5 mFt-os ajánlatot kaptunk. Most hogy a támogatás 700.000.-

Ft így csak a szobrot tudjuk felújíttatni, de ehhez is 400.000.-Ft-ot hozzá kell tenni. Ehhez 

kérem a képviselő-testület támogatását. 
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A képviselő-testület az első világháborús emlékmű felújítására a 700.000.-Ft pályázati 

összeget 400.000.-Ft-tal egészíti ki.  

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

212/2015. (X. 29.) számú határozata 

az Első Világháborús Emlékmű felújításának költségeihez való hozzájárulásról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az első világháborús centenáriumi pályázati 

kiírásra kapott 700.000.-Ft összeget 400.00.-Ft-tal egészíti ki, melynek fedezetét az 

önkormányzat 2015. évi költségvetésének tartalékából biztosítja . 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

15./ Napirend 

 Tárgy: Vis-maior pályázatról tájékoztatás  

 

Bechtold Tamás: Vis-maior támogatásra 70 mFt-ot pályáztunk önrésszel együtt. Kaptunk 34,4 

mFt-ot, melynek az önrésze 3,4 mFt. Ahhoz képest nagyon kevés az összeg, amit szerettünk 

volna megoldani. A már elvégzett munkák összege 23,4 mFt. Maradt 11 mFt, amit az Ady 

Endre utcai támfal megépítésére szánunk.  

Elkészült a Rákóczi u. végén a vízelvezetés, iszap elszállítás, Kisköz, Magyar köz vízelvezető 

rács, Vajda Ház teteje. 

 

Dudás Béla: A Petőfi utca elején a vízelvezetést meg kell oldani. 

 

Bechtold Tamás: Igen víznyelő rács kiépítésével tudjuk ott megoldani a vízelvezetést. 

 

16./ Napirend 

 Tárgy:  Tabajd Község Önkormányzattal kötött közbiztonsági feladatok 

támogatására kötött megállapodás megszüntetéséről 

 

Bechtold Tamás: Mint ismeretes a körzeti megbízottunk átkerült a Gárdonyi 

Rendőrkapitánysághoz, így már Tabajdon nem látja el a közbiztonsági feladatokat. Tabajd 

Község Önkormányzatával egyeztetve megszüntetjük a Támogatási Megállapodást. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

213/2015. (X. 29.) számú határozata 

Tabajd Község Önkormányzatával – a közbiztonsági feladatok (körzeti megbízott) 

támogatása érdekében – megkötött Támogatási Megállapodás megszüntetéséről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2007. augusztus 28. napján 

Tabajd Község Önkormányzatával – a közbiztonsági feladatok (körzeti megbízott) támogatása 

érdekében – megkötött Támogatási Megállapodást 2015. június 30. napjával közös 

megegyezéssel megszünteti. 
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Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Megállapodás megszüntetéséről szóló okirat 

aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

17./ Napirend 

Tárgy:. Velencei-tó – Vértes – Gerecse – Völgyvidék Kapu Élménytára turisztikai 

klaszter létrehozásáról, gesztor önkormányzata megbízásáról 

 

Bechtold Tamás: Megkeresett Szirbik István, a „Velencei-tó – Vértes – Gerecse – Völgyvidék 

Kapu Élménytára” turisztikai klaszter létrehozásával kapcsolatban, és szeretné ha Vál Község 

Önkormányzata vállalná a gesztor szerepet. Minden szempontból a legjobb, ha klaszter 

gesztor szervezetét önkormányzat látja el, ami működhet úgy is, hogy pályázati lehetőségek 

szerint mindig más önkormányzat fogja ellátni, de valakinek el kell kezdeni. Ha Vál be tudja 

vállalni az első gesztor önkormányzat szerepét, ez nagy lendületet eredményezne és a 

vállalkozók és a további önkormányzat összefogási készségét is nagymértékben megnövelné. 

Önkormányzatoknak nem kell a klaszter működésébe pénzt tenni, viszont pályázati lehetőség 

esetén Ők lennének a kedvezményezettek. 

 

Ádám Zsuzsanna: Mi a teendőnk? 

 

Bechtold Tamás: Nyilatkozni kell, hogy vállaljuk a gesztorságot a klaszterbe. Sok feladatunk 

nem lesz. 

 

Kárpáti Hajnalka: Hely igén lesz-e ez ügyben? 

 

Koltai Gábor: Amennyiben költség kihatással jár, lehet-e számítani többlet hozzájáruláshoz. 

Ezt meg kell nézni. 

 

Bechtold Tamás: Van civil központunk a Könyvtár. Azt javaslom a központot oda jelöljük ki. 

Minimális pénzösszeggel jár, az ügyvédi költség ill. cégbírósági bejegyzés. 

 

A képviselő-testület egyetért a Turisztikai Klaszter gesztor szerep felvállalásával és a 

képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi döntést: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

214/2015. (X. 29.) számú határozata 

a „Velencei-tó – Vértes – Gerecse – Völgyvidék Kapu Élménytára” turisztikai klaszter 

gesztor szerep felvállalásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt kíván venni a Velencei-

tó – Vértes – Gerecse – Völgyvidék Kapu Élménytára” turisztikai klaszter 

kezdeményezésében és felvállalja a gesztor szerepét. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy indítsa meg a bejegyzéshez szükséges 

folyamatokat és tegye meg a szükséges jognyilatkozatokat a klaszter életre hívása és 

bejegyzése érdekében. 

 

Felelős: polgármester 
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Határidő: azonnal 

 

18./ Napirend 

 Tárgy: Iskola tető felújítás miatti napelemek leszerelésének költségeiről döntés 

 

Bechtold Tamás: Az iskola tető felújítása kapcsán felmerült, hogy a napelemeket le kell szerelni 

az tárolni kell, aminek vannak költségei. A leszerelési költség 2.375.636.-Ft, amibe elhelyezzük a 

napelemeket, a konténer bérleti díja 600.-Ft+áfa/nap, valamint szállítási költség 25.000.-Ft+áfa. 

Ezt az összeget nem tudjuk elszámolni a pályázati összegből, illetve nem fedezi a költségkeret, ezt 

az önkormányzatnak a költségvetéséből kell fedezni. 

 

A képviselő-testület az iskola tető felújítás miatti napelemek leszerelésének költségeit vállalja. 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

215/2015. (X. 29.) számú határozata 

az iskola tető felújítás miatti napelemek leszerelésének és visszahelyezésének költségeiről 

döntés 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az iskola tető felújítás miatti napelemek 

leszerelésének és visszahelyezésének költségét 2.375.636.-Ft-ot, valamint a konténer bérleti díjat 

600.-Ft+áfa/nap összeget és szállítási díjat 25.000.-Ft-ot az Önkormányzat költségvetéséből 

biztosítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

19./ Napirend 

 Tárgy: Egyebek 

 

Ádám Zsuzsanna: A Fejér Megyei Közművelődési Intézet Fejér Megyei Irodájával 

együttműködve Értéknapot szervezünk 2015. november 6-án.  Bemutatjuk Vál értékeit, termékeit. 

A Vajda háznál kezdenénk az ünnepséget, majd Kokas Ignác szülő háza előtt koszorúznánk 

halálnak évfordulóján. Ezt követően a Pizzériában Kárpáti József festményeiből kiállított 

darabokat lehet megtekinteni, majd Kárpáti József tart előadást, kerekasztal beszélgetés, helyi 

termékek kóstolója követi. 

A Máltai Szeret Szolgálat tüdőszűrést szervez a lakosság részére ingyenesen. Naponta 150-180 főt 

tudnak megvizsgálni, és két-három nap jönnének. Az önkormányzatnak napi 50 eFt-ot kell fizetni. 

Felmérjük a lakosságát igényét, az helyi újságban is tájékoztatjuk a lakosságot. 

 

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

ülést 19.15 órakor bezárja. 

 

     -k.m.f.- 

 

 

  Bechtold Tamás    Dr. Balogh Lóránd 

  polgármester     jegyző 

 

 

  Kocsis Bálint     Kárpáti Hajnalka 

  hitelesítő     hitelesítő 


