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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án 

  megtartott soron következő üléséről 

 

Helye:  Váli Völgy Vidék Közösség Irodája, 2473. Vál, Vajda János u. 36. 

 

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

  Zsolt képviselő, Kárpáti Hajnalka képviselő, Kocsis Bálint képviselő, 

Kőszegi László képviselő, Krúdy Péter képviselő 

 

Meghívottként van jelen: 

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

  vezető helyettese 

 

NAPIREND ELŐTT 

 

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

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

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre, Ádám Zsuzsanna alpolgármesterre és Csókás 

Zsolt képviselőre, valamint a jegyzőkönyvvezetőre Simon Lászlónéra. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

216/2015. (XI. 26.) számú határozata 

a képviselő-testület 2015. november 26-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

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

hitelesítőinek Ádám Zsuzsanna alpolgármestert és Csókás Zsolt képviselőt választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ezt követően a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat kiegészítve Vál 

Településért Emlékérem adományozásáról döntés. 

Ádám Zsuzsanna javasolja napirendként felvenni a polgármester jutalmazásáról szóló döntést. 

 

A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalását 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 

tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

217/2015. (XI. 26.) számú határozata 

a képviselő-testület 2015. november 26-i ülés napirendjéről 

 

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

alábbiak szerint fogadja el: 

 

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./ Helyi adókról és a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló  Bechtold Tamás 

     önkormányzati rendelet elfogadása     polgármester 

4./ Közszolgálati ellenőrzés során feltárt hiányosságok orvoslásához Bechtold Tamás 

     nélkülözhetetlen önkormányzati rendelet és döntések meghozatala polgármester 

5./ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati Bechtold Tamás 

     rendelet megalkotása       polgármester 

6./ A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi háromnegyed éves Bechtold Tamás 

     gazdálkodásának értékelése és a Váli Közös Önkormányzati  polgármester 

     Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása 

7./ Vál Község Önkormányzatának 2015. évi harmadik negyedévi  Bechtold Tamás 

     gazdálkodásának értékelése és Vál Község Önkormányzatának  polgármester 

     2015. költségvetésének módosítása 

8./ Döntés a Bursa Hungarica programban beérkezett pályázatokról Bechtold Tamás 

          polgármester 

9./ A Szent László Völgye Többcélú Társulás Társulási    Bechtold Tamás 

     megállapodásának módosítása és hozzájárulás rendelet                    polgármester 

     megalkotásához 

10./ Döntés a tető felújítási munkálatokkal kapcsolatban felmerült   Bechtold Tamás 

        pótmunkákkal kapcsolatos árajánlat kérdésében   polgármester 

11./ Döntés a Hivatal épületén lévő napelemek visszaszerelésével  Bechtold Tamás 

       felmerült pótmunkára érkezett árajánlat kérdésében   polgármester 

12./ Döntés számítástechnikai eszközbeszerzésre beérkezett  Bechtold Tamás 

       árajánlatról        polgármester 

13./ Fridrich Imre Váli lakos levele      Bechtold Tamás 

          polgármester 

14./Vál Község Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének Bechtold Tamás 

      elfogadása         polgármester 

15./ Döntés az I. világháborús szobor felújítására beérkezett  Bechtold Tamás 

       árajánlatokról        polgármester 

16./ Településért Emlékérem adományozásáról döntés   Bechtold Tamás 

          polgármester 

17./ Polgármester jutalmazásáról döntés     Bechtold Tamás 

          polgármester 

18./ Avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet  Dr. Balogh Lóránd 

       módosítása        jegyző 

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 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi 

határoaztot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

218/2015. (XI. 26.) számú határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásról szóló beszámolót. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről 

 

Ádám Zsuzsanna: Kiegészíti a beszámolót a Bicskei Egészségfejlesztési Központ záró 

ünnepségével, valamint az Érték Ünnep programjaival, ahol többek között a Polgármester Úr, 

és jómagam is részt vettünk. 

 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

219/2015. (XI. 26.) számú határozata 

a két ülés közti fontosabb eseményekről szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közti fontosabb eseményekről 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3./ Napirend 

 Tárgy: Helyi adókról és a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet elfogadása 

 

dr. Balogh Lóránd: A Fejér Megyei Kormányhivataltól törvényességi felhívást kaptunk az 

adórendeletekkel kapcsolatban, így a felhívásban foglaltakra reagálni szükséges a képviselő-

testületnek. 

 

Bechtold Tamás: Felteszi szavazásra a törvényességi felhívásban leírtak tudomásul vételét, 

melyet a képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

220/2015. (XI. 26.) számú határozata 

törvényességi felhívás tudomásul vételéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és tudomásul veszi a Fejér 

Megyei Kormányhivatal FEB/02/1469-1/2015. számon kelt törvényességi felhívásában 



 

 

szereplő észrevételeket és a törvényesség helyreállítása érdekében újra szabályozza a helyi 

adókról és a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeleteit. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt és a Polgármestert, hogy tegyenek meg minden 

szükséges lépést a törvényes működés mielőbbi megvalósítása érdekében. 

 

Felelős: jegyző, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a Helyi adókról szóló 

előterjesztést megtárgyalta és az építményadó 3.§. –ának, továbbá az 5.§. b) pontjának, 

valamint a 6.§. és 7.§. módosítását javasolta a képviselő-testületnek. 

 

dr. Balogh Lóránd: A módosításokat átvezettem a rendelet tervezetben. 

 

A Képviselő-testület a helyi adókról szóló rendelet tervezetet 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 

tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

dr. Balogh Lóránd: A talajterhelési díj helyi szabályairól szóló rendeletet előzetes 

véleményezésre megküldtem a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztályának véleményeztetésre. Elfogadásra javasolja. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a talajterhelési díj helyi 

szabályairól szóló rendeletet tervezetet megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-

testületnek. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással fogadta el a 

talajterhelési díj helyi szabályairól szóló rendeletet, melyről a következő rendeletet alkotta. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díj helyi szabályairól 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

4./ Napirend 

 Tárgy: Közszolgálati ellenőrzés során feltárt hiányosságok orvoslásához 

nélkülözhetetlen önkormányzati rendelet és döntések meghozatala  

 

dr. Balogh Lóránd: A közszolgálati ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetése 

érdekében döntéseket kell hozni a képviselő-testületnek. A polgármesternek nyújtott cafetéria 

juttatást határozatban számszerűsíteni kell, illetve szabályzatban kell rögzíteni a feltételek 

alkalmazását. A közszolgálati tisztviselőivel megegyező mértékű, 200.000.-Ft cafetéria 

juttatást lehet megállapítani. 
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Bechtold Tamás: Bejelenti érintettségét a döntéshozatallal kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület nem zárja ki a szavazásból a polgármestert, melyről 6 igen, 0 nem 

szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

221/2015. (XI. 26.) számú határozata 

Bechtold Tamás polgármester szavazásból történő kizárásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem zárja ki Bechtold Tamás polgármestert a 

2015. évi cafetéria juttatásáról és a juttatás szabályairól szóló szavazásból. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

222/2015. (XI. 26.) számú határozata 

Vál Község Polgármesterének 2015. évi cafetéria juttatásáról és a juttatás szabályairól 

 

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

évben a főállású Polgármester számára bruttó 200.000.-Ft cafetéria juttatást állapít 

meg. A cafetéria ellátás a Polgármester nyilatkozata alapján kerül felosztásra. 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Polgármester részére, 2015. évre 

meghatározott cafetéria juttatás kifizetésének szabályaira a Váli Közös Önkormányzati 

Hivatal közszolgálati dolgozóira vonatkozó cafetéria szabályzatában meghatározott 

szabályok alkalmazását rendeli el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Bechtold Tamás: Az alpolgármester asszonynak is megállapításra került cafetéria juttatás 

ebben az évben. Mivel tiszteletdíjas megbízatása van, így nem jár neki cafetéria juttatás. 

Nem szeretném, ha vissza kellene fizetnie az összeget, javaslom a képviselő-testületnek, 

hogy jutalomként kerüljön elszámolásra 200.000.-Ft. Az alpolgármester asszonynak nincs 

másik bejelentett munkahelye, így javasolom a képviselő-testületnek, hogy 2016. január 

1-től főállású alpolgármesterként nevezzük ki. Abban az esetben jár részére is a cafetéria 

juttatás. 

 

dr. Balogh Lóránd: Ahhoz, hogy ezt a folyamatot végig tudjuk vinni, az SZMSZ-t kell 

módosítani. 

 

Bechtold Tamás: Majd a decemberi képviselő-testületi ülésen módosítjuk az SZMSZ-t, de 

a 200.000.-Ft sorsáról dönteni kell. 

 

Ádám Zsuzsanna: Bejelenti érintettségét. 

 



 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 1 tartózkodással hozta az alábbi határozatot Ádám 

Zsuzsanna alpolgármester szavazásból történő kizárásáról. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

223/2015. (XI. 26.) számú határozata 

Ádám Zsuzsanna szavazásból történő kizárásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ádám Zsuzsanna alpolgármestert nem 

zárja ki a szavazásból. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bechtold Tamás polgármester felteszi szavazásra Ádám Zsuzsanna alpolgármester részére 

történő 200.000.-Ft jutalom kifizetését, melyről a képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 1 

tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

224/2015. (XI. 26.) számú határozata 

Ádám Zsuzsanna alpolgármester részére jutalom kifizetéséről 

 

1. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ádám Zsuzsanna 

alpolgármester részére 200.000.-Ft jutalmat állapít meg, amit cafetéria juttatást 

formájában nyújt az alpolgármester részére. A cafetéria ellátás az alpolgármester 

nyilatkozata alapján kerül felosztásra. 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az alpolgármester részére, 2015. évre 

meghatározott jutalom juttatás kifizetésének szabályaira a Váli Közös Önkormányzati 

Hivatal közszolgálati dolgozóira vonatkozó cafetéria szabályzatában meghatározott 

szabályok alkalmazását rendeli el. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

dr. Balogh Lóránd: a közszolgálati ellenőrzés során feltárt hiányosság során merült fel, 

hogy a Közös Önkormányzati Hivatalban a közszolgálati tisztviselők illetményeltérítésére 

vonatkozó rendeletet aktualizálni szükséges. A rendelet tervezetben érdemi, tartalmi 

változás nincs, így pénzügyi vonzata nincs. 

 

A polgármester a közszolgálati tisztviselők illetmény kiegészítéséről szóló rendeletet teszi 

fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadott és 

az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2015. (XI. 26.)  önkormányzati rendelete 

a közszolgálati tisztviselők illetmény kiegészítéséről 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

5./ Napirend 

 Tárgy: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati 
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     rendelet megalkotása  

 

Bechtold Tamás: Változás a hulladékszállítási díj fizetéssel kapcsolatban. A 60 l-es kukát csak 

egyedülálló személy fizethet, 80 l-es kuka a legkisebb méret a többtagú családoknál. 

 

dr. Balogh Lóránd: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy hiányzik a rendeletből a hamu 

elszállítás, az beépítésre került. 

 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással alkotta meg a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletet: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

6./ Napirend 

 Tárgy: ./ A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi háromnegyed éves 

     gazdálkodásának értékelése, költségvetésének módosítása 

 

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

megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

Bechtold Tamás: A költségvetés időarányosan teljesült, a működésünk kiegyensúlyozott. 

 

A képviselő-testület a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 

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

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

225/2015. (XI. 26.) 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 75.844 eFt bevételi és 75.844 eFt kiadási főösszeggel 

elfogadja. 

 

Kiemelt előirányzatok (eFt) 

  Kiadások      Bevételek 

Személyi juttatások   47.434  Működési c.bev.aht-n belülről 7 

Munkaadókat terh. járulékok  13.100  Közhatalmi bevételek   5 

Dologi kiadások   11.380  Működési bevételek          281 

Ellátottak pénzbeli juttatásai    3.821  Finanszírozási bevételek    75.551 

Beruházások        109        

    

Összesen:    75.844  Összesen:     75.844 

 



 

 

A Váli Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása: 70.064.749.-Ft, 

lakosságarányos, a bérkompenzáció esetében a tényleges teljesítésnek megfelelő megosztása: 

Vál 36.678.484 Ft, 

Kajászó 15.537.840 Ft, 

Gyúró 17.848.425 Ft. 

 

Válon keletkező saját bevétel: 292.892 Ft, az egyes jövedelempótló támogatások kifizetéséhez 

tervezett állami kiegészítés: 3.082.096 Ft. 

 

Vál Község Önkormányzatát terhelő költség: 42.457.237 Ft, kiegészítés az állami 

támogatásokhoz: 2.403.765 Ft. 

Kajászó Község Önkormányzatát terhelő költség: 15.537.840 Ft. 

Gyúró Község Önkormányzatát terhelő költség: 17.848.425 Ft. 

A társult településeknél kiegészítés nem szükséges. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

7./ Napirend 

 Tárgy: Vál Község Önkormányzatának 2015. évi harmadik negyedévi 

gazdálkodásának értékelése és Vál Község Önkormányzatának 2015. évi 

költségvetésének módosítása 

 

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

költségvetési rendelet módosítással kapcsolatos előterjesztést és javasolja elfogadásra a 

képviselő-te testületnek. 

 

Bechtold Tamás: Az év végi beszámolót várom, a utolsó negyedévben rengeteg kiadás lesz 

még az építési beruházásokkal kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással fogadta el az Önkormányzat 

2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.10.) számú önkormányzati rendelet módosítását: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 

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

rendelet módosításáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

8./ Napirend 

 Tárgy: Döntés a Bursa Hungarica programban beérkezett pályázatokról 

 

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

előterjesztést. 16 fő adta be pályázatát. Havi 2.500.-Ft ösztöndíjat javasol támogatásként adni, 

10 hónapra. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással fogadta el a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázaton résztvevők támogatását: 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

226/2015. (XI. 26.) számú határozata 

a Bursa Hungarica felsőoktatási Ösztöndíjpályázaton résztvevők támogatásáról 

 

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Ösztöndíjpályázaton az alábbi személyeket támogatja fejenként havi 

2.500.- Ft összeggel, 10 hónapon keresztül: 

Csókás Eszter 

Csókás Tamás 

Csókás Márta 

Körtélyesi Ákos 

Körtélyesi Réka 

Nagy Beáta 

Koch Boglárka 

Csedő Izabella 

Denkovics Aliz Kira 

Herczku Mihály Balázs 

Oroszi Lídia 

Oroszi Erzsébet 

Körtélyesi Róbert 

Rozbach Margaréta 

Ádám Tamás 

Zelena Viktor 

 

2. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2016. évi költségvetésbe beépítésre 

került a Bursa Hungarica ösztöndíj önkormányzati önrész 400.000.-  Ft összegben. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

9./ Napirend 

 Tárgy: A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási   

megállapodásának módosítása és hozzájárulás rendelet    megalkotásához 

 

Bechtold Tamás: A Kistérségi Társulás megállapodás módosítása azért szükséges, mivel 

Martonvásár település behozta a szociális étkeztetést. Mivel társulási tag Vál, így szükséges a 

megállapodás módosításhoz hozzájárulni. 

 

Kárpáti Hajnalka: A jövő évvel kapcsolatban van-e elképzelés? 

 

Bechtold Tamás: Biztos, hogy lesz változás a támogatás terén. 

 

dr. Balogh Lóránd: A társulások nem kapnak több támogatást, nagyobb terhet ró majd az 

önkormányzatokra. Kétszintű ellátási rendszerben gondolkodik a jogalkotó. Ha nem maradna 

Vál a társulásban, akkor is el kell látni a feladatot, mint Közös Hivatalú székhely. Addig, amíg 

nem látjuk a jövő évet, hogy milyen finanszírozás lesz, ne lépjünk. Egyedül sem tudnánk 

olcsóbban kihozni. 

 

Bechtold Tamás: Mikor fogjuk látni a végleges számokat? 



 

 

 

dr. Balogh Lóránd: Nem kaptunk még ilyen irányú tájékoztatást. 

 

Dr. Varga Márta: Az egész rendszer átalakulóban van. Jogszabályok alapján próbálják 

átalakítani 2016. január 1-től. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Végrehajtási rendeletek későn jöttek ki. A költségvetés tervezése januártól 

kezdődik. 

 

 

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

megállapodásának módosítását és a rendelet tervezetet 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 

tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

227/2015. (XI. 26.) számú határozata 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális alapellátások térítési díjáról és igénybevételük rendjéről szóló rendelet- 

tervezetéről 

 

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szent László 

Völgye Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban) Társulás) tagönkormányzata- a 

Társulás mai napon hatályos társulási megállapodásának (a továbbiakban: társulási 

megállapodás) IV/19.2. pontjában foglalt véleményadási jogával élve – a határozat 1. 

mellékletét képező rendelet- tervezetet megismerte, azt megtárgyalta és az abban 

foglaltakkal egyetért. 

2. A Képviselő-testület  - figyelemmel a társulási megállapodás IV/19.2. 

pontjában foglaltakra – felhatalmazza a polgármestert jelen határozatban foglalt 

véleménynek Martonvásár Város Jegyzőjéhez történő továbbítására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10./ Napirend 

 Tárgy: Döntés a tetőfelújítási munkálatokkal kapcsolatban felmerült 

pótmunkákkal kapcsolatos árajánlat kérdésében 

 

Bechtold Tamás: Az iskola tetőfelújítása kapcsán felmerült pótmunkákra beadott ajánlatot 

ismerteti. A pótmunkák elvégzése szükséges. Az ajánlat 630.00.-Ft anyagdíjról és 200.000.-

Ft+áfa, azaz 254.000.-Ft munkadíjról szól. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottsága az iskola tető felújítás 

során keletkező pótmunkák elvégzését és költségeinek kifizetését javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

228/2015. (XI. 26.) számú határozata 

Vajda János Általános Iskola tető felújítási munkálatokkal kapcsolatban 
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felmerült pótmunkákkal kapcsolatos árajánlatról döntés 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajda János Általános Iskola tető felújítási 

munkálatokkal kapcsolatban felmerült pótmunkára CULTOPF-TETŐ Kft. (8000. 

Székesfehérvár, Poprádi u. 52.) benyújtott bruttó  630.000.-Ft anyagdíjat és 200.000.-Ft+áfa 

azaz 254.000.-Ft munkadíjat elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

11./ Napirend 

 Tárgy: Döntés a Hivatal épületén lévő napelemek visszaszerelése kapcsán 

felmerült pótmunkára érkezett árajánlat kérdésében 

 

Bechtold Tamás: A Polgármesteri Hivatal tetőfelújítása során a napelemek le- és felszerelése 

kapcsán felmerült pótmunkák elvégzésére  bruttó 828.789.-Ft összegű ajánlat érkezett. 

 

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

pótmunkákra beérkezett ajánlatot, és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

229/2015. (XI. 26.) számú határozata 

a Polgármesteri Hivatal épületén lévő napelemek le- és felszerelése kapcsán felmerült 

pótmunkára érkezett árajánlatról döntés 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal tető felújítása során a 

napelemek le és felszerelése pótmunkákra a Hungarysolar Kft. (2252. Tóalmás, Boglárka utca 

13/B) által benyújtott bruttó 828.789.-Ft összegű ajánlatot elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

12./ Napirend 

 Tárgy: Döntés számítástechnikai eszközbeszerzésre beérkezett  árajánlatról 

 

Bechtold Tamás: A számítástechnikai eszközökre beérkezett ajánlat csak tájékozódásra 

szolgál, szeretnénk tudni, mennyi gépre van szükség a képviselők számára. 

 

Csókás Zsolt: Határozzunk meg egy keretösszeget. Majd ha aktuális, akkor eldönti az érintett, 

hogy ki milyen gépet kér. 

 

Bechtold Tamás: Három laptopra van szükség, ezt kalkuláljuk be a jövő évi.költségvetésbe.  

 

 

13./ Napirend 

 Tárgy: Fridrich Imre Váli lakos levele 

 



 

 

Bechtold Tamás: Fricrich Imre megkeresett, hogy emléktáblát szeretne dr. Juhász Miklós 

emlékére kihelyezni a Szt. István téren lévő Tűzoltó és Községi Emlékház falára.  

 

dr. Balogh Lóránd: Azt szeretné  a kérelmező, hogy méltó módon legyen kihelyezve az 

emléktábla. 

 

Csókás Zsolt: Kell a család beleegyezése ahhoz, hogy kihelyezünk egy táblát a családtagja 

emlékére. 

 

Ádám Zsuzsanna: Valamilyen évfordulóhoz kellene kötni az emléktábla kihelyezését egy kis 

ünnepséggel. 

 

Bechtold Tamás: Mivel az Tűzoltó és Községi Emlékház önkormányzati tulajdonban van, 

ahhoz kell hozzájárulás, valamint az emléktábla kihelyezéséről intézkedünk. 

 

Kocsis Bálint: Keressük meg az apropóját, hogy mikor helyezzük ki a táblát. 

 

A képviselő-testület hozzájárul Fridrich Imre kérelméhez, dr. Juhász Miklós tiszteletére a 

Tűzoltó és Községi Emlékház falára emléktábla kihelyezéséhez. A képviselő-testület 7 igen, 0 

nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

230/2015. (XI. 26.) számú határozata 

dr. Juhász Miklós tiszteletére emléktábla kihelyezéséről döntés 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul dr. Juhász Miklós tiszteletére a 

Tűzoltó és Községi Emlékház falára emléktábla kihelyezéséhez ünnepélyes keretek között. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

14./ Naprend: 

 Tárgy: Vál Község Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének  elfogadása 

 

Bechtold Tamás: A belső ellenőrrel egyeztettük a jövő évi ellenőrzési tervet. 

 

dr. Balogh Lóránd: Elkészítettük a kockázatelemzést. 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervét 7 igen, 0 nem 

szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

231/2015. (XI. 26.) számú határozata 

az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vál Község 2016. évi belső ellenőrzési tervére 

tett javaslatot az elvégzett kockázatelemzésre tekintettel elfogadja, és a 2016-os évben 

kezdeményezi „Az Önkormányzat 2015. évi beszámolójának szabályszerűségi ellenőrzése” és 

„Az Önkormányzat 2015. évi normatíva elszámolás ellenőrzése a köznevelési intézményben” 

témájú ellenőrzések lefolytatását. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

15./ Napirend 

 Tárgy: ./ Döntés az I. világháborús szobor felújítására beérkezett árajánlatokról

  

 

Bechtold Tamás: Az I. világháborús emlékmű felújítására 700.000.-Ft pályázati összeget 

nyertünk. A kivitelezésre 1.100.000.-Ft ajánlat érkezett. A képviselő-testület a pályázati 

összeget 400.000.-Ft-tal kiegészítette. A kedvezőbb ajánlatot fogadta el a képviselő-testület, 

csak a kivitelező megnevezése és a szerződés megkötése nem szerepelt a döntésben. Most a 

vállalkozási szerződés elfogadásáról kell dönteni a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással döntött az I. világháborús 

szobor felújítására kiválasztott vállalkozóval kötendő megbízási szerződés elfogadásáról. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

232/2015. (XI. 26.) számú határozata 

az I. világháborús szobor felújításának kivitelezőjéről 

 

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az I. 

világháborús szobor felújítására a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Kárpáti József 

vállalkozóval köt szerződést 1.100.000.-Ft értékben. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 

mellékletében szereplő szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

16. Napirend 

-  Vál Településért Emlékérem adományozásáról döntés 

  

Bechtold Tamás: A Polgárőrség vezetője megkeresett, hogy három polgárőr tagnak szeretné, 

ha a képviselő-testület elismerné munkáját. Több évtizede a Polgárőrség tagjai, munkájuk 

elismeréseként javasolom, hogy Vál Településért Emlékérmet adományozzunk Gebauer 

István, Andruska György és Tárnok Lajos részére. 

 

A képviselő-testület elfogadja a javaslatot, egyenként hoz döntést a személyekre vonatkozóan. 

 

Elsőként Gebauer István részére a Polgárőrségben végzett munkája elismeréseként Vál 

Településért Emlékérem adományozását teszi fel szavazásra a polgármester, melyet a 

képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

233/2025. (XI. 26.) számú határozata 

Gebauer István részére Vál Településért Emlékérem adományozásáról 

 



 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gebauer István 2473. Vál, Rákóczi u. 62. 

szám alatti lakos részére Vál Településért Emlékérmet adományoz a Polgárőrségben végzett 

munkája elismeréseként. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A polgármester Andruska György részére Vál Településért Emlékérem adományozására tesz 

javaslatot, teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 

tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

234/2015. (XI. 26.) számú határozata 

Andruska György részére Vál Településért Emlékérem adományozásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete Andruska György 2473. Vál, Páskom dülő 

5854 hrsz alatti lakos részére Vál Településért Emlékérmet adományoz a Polgárőrségben 

végzett munkája elismeréseként. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A polgármester Tárnok Lajos részére Vál Településért Emlékérem adományozására tesz 

javaslatot, teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 

tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

235/2015. (XI. 26.) számú határozata 

Tárnok Lajos részére Vál Településért Emlékérem adományozásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tárnok Lajos 2473. Vál, Damjanich u. 125.  

szám alatti lakos részére Vál Településért Emlékérmet adományoz a Polgárőrségben végzett 

munkája elismeréseként. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

(Krúdy Péter 19.oo órakor távozott az ülésről, így a képviselő-testület létszáma 6 fő.) 

 

17./ Napirend 

 - Polgármester jutalmazásáról döntés 

 

Ádám Zsuzsanna: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökével, és az 

ülésen egyeztetve javaslom, hogy a polgármester részére állapítson meg a képviselő-testület 

jutalmat. A településen rengeteg beruházás folyik, nagyok sok pályázati pénz jön a 

településre, mely köszönhető a polgármester úrnak. Maximum 6 havi bérnek megfelelő 

jutalom állapítható meg. 
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Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a polgármester 

részére történő jutalom kifizetését, melyet 3 havi bérnek megfelelő összegben javasol 

elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

Bechtold Tamás: Bejelenti érintettségét. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással nem zárja ki a polgármestert 

a szavazásból, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

236/2015. (XI. 26.) számú határozata 

Bechtold Tamás polgármester szavazásból történő kizárásról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem zárja ki a szavazásból Bechtold Tamás 

polgármestert. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

237/2015. (XI. 26.) számú határozata 

Bechtold Tamás polgármester részére jutalom megállapítására 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bechtold Tamás polgármester részére három 

havi bérének megfelelő  bruttó 1.346.178.-  Ft összegű jutalmat állapít meg. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

18./ Napirend 

 - Avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet módosításáról 

 

dr. Balogh Lóránd: Lakossági bejelentés érkezett, hogy az avar és növényi hulladék nyílttéri 

égetéséről szóló rendeletben decemberben nincs kijelölt nap az égetésre. Ezért szükséges 

módosítani a rendeletet, december hónapra vonatkozó időpontok megjelölésével.  

 

A képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással döntött az avar 

és növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet módosításáról, melyről az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 

az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló 

4/2015. (IV. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

19.) Egyebek 



 

 

 

Bechtold Tamás: Tájékoztatja a képviselő-testületet a települési támogatás állami 

támogatásáról, a felhasznált összegekről. A még rendelkezésre álló összegből 45 fő részére 

tudunk fát vásárolni a Tűzépről, a 70 év felettieknek karácsonyi csomagot készítünk, kb. 

3.000.-Ft értékben. Támogattuk az iskolás, óvodás gyerekeket. 172 fő részére fát biztosítunk, 

168 fő részére élelmiszer csomagot adunk közel 21 eFt értékben. Lesz olyan család, aki 

háromféle támogatást is kap. 

 

Kárpáti Hajnalka: A buszmegállóban a pad lécezése rongálódott, javításra szorul. 

 

Ádám Zsuzsanna: A közétkeztetést végző vállalkozó jelezte, hogy van két olyan család, aki 

hónapok óta nem fizette be az ebéd díját. Kérdezi, hogy köteles-e tovább biztosítani az ebédet 

a gyermeknek? 

 

Bechtold Tamás: Egyeztessünk a Családsegítővel, kérjen rendkívüli támogatást a szülő. 

 

Ádám Zsuzsanna: Másik kérdése volt a vállalkozónak, hogy a beteg gyermeknek elvihetik-e 

az ebédet? 

 

Kárpáti Hajnalka: A beteg gyereknek eddig is elvitték az ebédet, aki ingyenes étkező. Aki 

fizet, az – gondolom - lemondja, de ha nem, akkor ő is elviheti. 

 

Csókás Zsolt: A Közösségi Ház bérlésével kapcsolatban kérdezi, hogy hogyan volt a 

megállapodás. Ő úgy tudja, hogy a helyi szervezetek ingyen kapják meg a közösségi házat 

rendezvényekre. 

 

Bechtold Tamás: Csak önkormányzati rendezvényre ingyenes a Közösségi Ház. 

 

Csókás Zsolt: Hogyan lehet ezen változtatni? 

 

Bechtold Tamás: Az adott szervezet kérjen támogatást a rendezvényhez az önkormányzattól. 

A vállalkozót terheli az egész üzemeltetési költség. 

 

Kocsis Bálint: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Reppman Károly Tűzoltó laktanya 

emeleti részén lévő vendéglátó ipari egység visszaadta a helyiség bérlést. 

 

Csókás Zsolt: Az Adventi vásár a betonos pályán kerül megrendezésre, szeretnénk egy nagy 

fenyőfát felállítani, a falu karácsonyfájának. 

 

Bechtold Tamás: Sok felajánlás van a településről, majd egyeztetünk. 

 

Csókás Zsolt: Kéri, ha megoldható a fő utcán a sövények nyírása egyöntetű legyen. A 

közhasznú munkásokkal biztosan megoldható. 

 

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

ülést 19.25 órakor bezárja. 

 

 

     -k.m.f.- 
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