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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Készült:  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én 

  megtartott rendes soron következő üléséről 

 

Helye:  Civil Központ és Könyvtár, 2473. Vál, Vajda János u. 36. földszint 

 

Jelen vannak:Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, 

  Csókás Zsolt képviselő, Kocsis Bálint képviselő, Kőszegi László képviselő,  

 

Meghívottként van jelen: Dr. Balogh Lóránd jegyző, Martonvásári Járási Hivatalvezető  

          helyettesítőjeként Elek Katalin, valamint Csókás Elekné könyvtáros 

 

 

NAPIREND ELŐTT 

 

Bechtold Tamás polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, 

mivel a képviselő-testület határozatképes, mivel 4+1 fő jelen van, az ülést 18.oo órakor 

megnyitja 

 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Ádám Zsuzsanna és Kocsis Bálint képviselőkre, 

valamint a jegyzőkönyvvezetőre, Simon Lászlónéra. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

238/2015. (XII. 15.) számú határozata 

a 2015. december 15-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. december 15-i ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőinek Ádám Zsuzsanna alpolgármestert és Kocsis Bálint képviselőt választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ezt követően a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot a 

polgármester a következő kiegészítéssel: térfigyelő rendszer építésének pótmunkái, 

Polgármesteri Hivatalnál kémény bővítés ajánlat elfogadása, Iskola körzet elfogadása, és 

felmérés kéményseprőipari közszolgáltatás fenntartásáról, valamint Kemény Bertalan 

Falufejlesztési Díj adományozásáról döntés. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással fogadta el a napirendek tárgyalását, 

melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
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239/2015. (XII. 15.) számú határozata 

 a 2015. december 15-i ülés napirendjéről  
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-i ülésének napirendjét 

az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Napirend: 

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

          jegyző 

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

          polgármester 

3./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  Bechtold Tamás 

    15/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet módosítása és az  polgármester 

    alpolgármesteri státusz módosításához szükséges egyéb döntések  

    meghozatala 

4./ A kiadások készpénzben történő teljesítéséről szóló önkormányzati Dr. Balogh Lóránd 

      rendelet megalkotása       jegyző 

5./ Kötelező adatkezeléssel összefüggő szabályozásról szóló  Dr. Balogh Lóránd 

     önkormányzati rendelet megalkotása     jegyző 

6./ Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására  Dr. Balogh Lóránd 

     vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása jegyző 

7./ Az avar és növényi hulladék égetéséről szóló önkormányzati  Bechtold Tamás 

    rendelet módosítása       polgármester 

8./ A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása  Bechtold Tamás 

          polgármester 

9./ Beszámoló a 2015. évi adóügyi munkáról    Dr. Balogh Lóránd 

          jegyző 

10./ Döntés az Önkormányzat 20 millió forintos folyószámla hitelének Bechtold Tamás 

       meghosszabbításának kérdésérül     polgármester 

11./ Beszámoló a Könyvtár 2015. évi tevékenységéről és a   Bechtold Tamás 

       közművelődési munkáról      polgármester 

12./ Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító  Bechtold Tamás 

       és Üzemeltető Intézményi Társulás 2015. évi költségvetésének polgármester 

       I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló megvitatása 

13./ Baracska-Kajászó-Vál Vízközmű Beruházást Lebonyolító és  Bechtold Tamás 

      Üzemeltető Intézményi Társulás 2015. évi költségvetésének  polgármester 

       módosítása 

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

          polgármester 

15./ Döntés a háziorvosi ügyelettel kapcsolatos elszámolás   Bechtold Tamás 

       elfogadásáról         polgármester 

16./ Egyebek 

 - Térfigyelő rendszer építésének pótmunkái 

 - Polgármesteri Hivatalban kéménykürtő bővítésre ajánlat 

    elfogadása 

- Iskola körzetről döntés 

- Felmérés kéményseprő-ipari közszolgáltatás fenntartásáról 

döntés 

- Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjról döntés 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

A képviselő-testület vita nélkül elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

beszámolót. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

240/2015. (XII. 15.) számú határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről 

 

Ádám Zsuzsanna: Az élelmiszer csomagok összeállítását és kihordását említi még az elmúlt 

hetek teendői között. 

 

A képviselő-testület vita nélkül elfogadta a két ülés közti fontosabb eseményekről szóló 

beszámolót. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

241/2015. (XII. 15.) 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: A Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

15/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet módosítása és az alpolgármesteri státusz 

módosításához szükséges egyéb döntések meghozatala 
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Bechtold Tamás: A társadalmi megbízatású alpolgármester főállású alpolgármesterre történő 

kinevezéséhez módosítani szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzatot.  

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta meg döntését az 

SZMSZ módosításról, melyről az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

15/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Ádám Zsuzsanna bejelenti érintettségét. 

 

Bechtold Tamás felteszi szavazásra, hogy kizárja-e Ádám Zsuzsannát a szavazásból. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

242/2015. (XII. 15.) számú határozata 

Ádám Zsuzsanna szavazásból történő kizárásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület nem zárja Ádám Zsuzsannát a szavazásból. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

A polgármester felteszi szavazásra Ádám Zsuzsanna társadalmi megbízatású alpolgármester 

státuszának főállású alpolgármesterré való módosításáról szóló javaslatát, melyet a képviselő-

testület 4 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott és amiről az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

243/2015. (XII. 15.) számú határozata 

Ádám Zsuzsanna társadalmi megbízatású alpolgármester kinevezésének 

főállású alpolgármesterré való módosításáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ádám Zsuzsanna társadalmi megbízatású 

alpolgármester kinevezését, 2016. január 01-től főállású alpolgármesterré módosítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ezt követően a polgármester a főállású alpolgármester illetményére tesz javaslatot a főállású 

polgármester bérének 50 %-ára, 224.400.-Ft és 15 % költségtérítésre. 

 

A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a javaslatot, és elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek. 
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A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

244/2015. (XII. 15.) számú határozata 

az alpolgármester illetményéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester havi illetményét 224.400.-

Ft bruttó összegben határozza meg. 

 

A képviselő-testület a havi költségtérítését az illetménye 15 %-ában, 33.700.-Ft összegben 

állapítja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4./ Napirend 

 Tárgy: A kiadások készpénzben történő teljesítéséről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása 

 

Bechtold Tamás: A bizottsági ülésen felmerült, hogy az 1 mFt magas összeg. Elmondja, hogy 

a hivatalban nagyon kevés a készpénz forgalom, de lehet rendkívüli esemény. Ha ilyen 

összeget kell kifizetni, minden esetben a képviselő-testület döntése alapján történik. 

 

A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság javasolja a rendelet elfogadását. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta meg döntését a 

kiadások készpénzben történő teljesítéséről szóló rendelet tervezetet, melyről az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületnek 

23/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 

a kiadások készpénzben történő teljesítéséről 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

5./ Napirend 

 Tárgy: Kötelező adatkezelési összefüggő szabályozás 

 

Dr. Balogh Lóránd: A törvény értelmében a felhatalmazás jogosultja rendeletet köteles 

megalkotni. Minden adatkezelést végző szervnek a törvény végrehajtása érdekében 

adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot kell készíteni. A Váli Közös Önkormányzati 

Hivatal részére készült szabályzat megküldésre került a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság részére, véleményezés céljából. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással alkotta meg rendeletét a 

kötelező adatkezelési szabályairól szóló rendeletét az alábbiak szerint: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/215. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 

a kötelező adatkezelés szabályairól 
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(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

6./ Napirend 

 Tárgy: Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatozó 

szabályokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

 

Dr. Balogh Lóránd: A helyi önkormányzat képviselő-testülete az államháztartáson kívüli 

forrás átvételére és átadására vonatozó rendelkezéseket rendeletben szabályozza. A pénzügyes 

kollégákkal összeállítottuk államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatozó 

szabályokat és eljárási rendet, melyeket a rendelet tervezet tartalmaz. 

 

Bechtold Tamás: A bizottsági ülésen megállapítást nyert, hogy szigorú a feltételrendszer. 

Felmerült, hogy a jövő évi költségvetésbe a civil szervezetek pályáztatásához külön összeget 

tervezzen be. Azok pályázhatnak, akiknek van adószámuk, és el kell számolni a kapott 

összeggel. Azt javasoltam, hogy annyi összeget tervezzünk a jövő évi költségvetésbe, 

amennyi összeget az idén kifizettünk a civil szervezeteknek. 

 

Kőszegi László: Nem állapítottuk meg a pályázat módját, hogy milyen legyen. Folyamatos 

legyen, vagy 2-3 alkalommal lehessen igényelni. Legyen rálátása a szervezetnek, hogy mire 

van szüksége. Így a beszámolási kötelezettségnek is eleget tesznek a szervezetek. 

 

Ádám Zsuzsanna: Az adatlap pontjait említi. Le lehetne egyszerűsíteni a bírósági okirat és 

alapszabály bekérésével. 

Januárban összehívjuk a civil szervezeteket a rendezvénynaptár összeállítására és akkor 

tájékoztatjuk őket a pályázati lehetőségről és módjáról. 

 

Dr. Balogh Lóránd: A költségvetésben keretet biztosítunk a pályázati összegre. 

 

Csókás Zsolt: Ennek mi értelme van, kértek és kaptak minden alkalommal támogatást a civil 

szervezetek. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Lényeg az, hogy legyen valami rendszer. 

 

Bechtold Tamás: Elkerülhető így a túlköltekezés. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Az önkormányzat részéről jobban tervezhető ez a kiadás. 

 

Csókás Zsolt: A költségvetési forrás biztosított lesz. Eddig is annyit biztosítottunk, amennyit 

kértek. 

 

Bechtold Tamás: Igen a költségvetésben biztosítottunk egy bizonyos szervezet részére egy 

konkrét összeget, de nem használta fel, a többi ad-hoch jelleggel kért támogatást. Abban az 

esetben a tartalék terhére történtek a kifizetések. 

 

Csókás Zsolt: A rendszerét nem látom át, semmi nem változik. Valaki kér és kap támogatást. 

 

Ádám Zsuzsanna: Az lenne a lényege, hogy év elején lehetne látni, hogy melyek azok a 

programok, amelyek támogatásra szorulnak. Ha pályázati rendszerbe megy, a szervezet is 
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komolyabban veszi. Minden rendezvényt támogatunk, de tudnunk kell, mi az éves program és 

mi az, amihez forrás szükséges. 

 

Csókás Zsolt: Lehet, hogy minden alkalomra beadja minden szervezet a pályázatát. Idáig csak 

akkor jöttek, ha kellett. Most meg az lesz, jönnek mert lehet. 

 

Bechtold Tamás: A folyamatos pályáztatásnak nem szabnék gátat, mert vannak olyan 

szervezetek, akik pályáznak máshova, de a pályázatuk nem lesz nyertes, akkor fordulnak az 

önkormányzathoz. De ezt viszont előre nem tudják. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Van egy tervezhető rész és van egy ad-hoch része is. A rendelet 

lehetőséget biztosít ehhez. 

 

Ádám Zsuzsanna: Eddig is támogatási szerződéssel adhattunk támogatást. Be kellett 

számolni. Most szigorúbb lesz az eljárás. 

 

Csókás Zsolt: Mi van azokkal a szervezetekkel, akik nem bejegyzett, nem hivatalos 

társaságok? 

 

Bechtold Tamás: Talán két szervezet van ilyen, eddig is megtaláltuk a lehetőséget, hogy 

támogassuk őket. 

 

Ádám Zsuzsanna: Március 15-ig lehet módosítani a civil szervezetek alapszabályát, érdemes 

lenne valamelyik egyesületbe bevonni a nem hivatalos szervezeteket is. 

 

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással alkotta meg az 

államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatozó szabályokról szóló rendeletet. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/20015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

7./ Napirend 

 Tárgy: Az avar és növényi hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

Bechtold Tamás: Havonta kétszer két nappal megoldott az avar és növényi hulladék égetésére 

engedélyezett idő. Érdemes lenne a rendeletbe belevenni, hogy vis-maior esetén egyedi döntés 

alapján lehessen kiadni égetési engedély. Az idén is volt erre példa. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Meg kell határozni, hogy milyen rendkívüli eseményre lehet kiadni külön 

engedélyt. Ha nem fogadja el a képviselő-testület a rendeletet, akkor egyáltalán nem lehetne 

tüzelni. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással alkotta meg a következő 

rendeletet. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
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26/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 

az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló 

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

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

8./ Napirend 

 Tárgy: A képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása 

 

Bechtold Tamás: Az SZMSZ rendelkezik a Képviselő-testület munkatervéről. 

 

Dr. Balogh Lóránd: A kiküldött anyaghoz képest az óvoda kérését figyelembe véve 

módosítottam, mely szerint minden rájuk vonatozó döntést januárban hozza meg a képviselő-

testület. 

 

Csókás Zsolt: A tervezés szempontjából maradjon csütörtöki napon a képviselő-testületi ülés. 

 

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

 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

245/2015. (XII. 15.) számú határozata 

a képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2016. évi 

munkatervét a határozat melléletének megfelelően elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a 2015. évi adóügyi munkáról 

 

Bechtold Tamás: Bizottsági ülésen kiemeltem az építményadó 2.760 eFt többlet bevételt. 

Megköszöni Miklósi Tibor műszaki kolléga, Váradi Endréné adóügyi előadó és Lukács Tímea 

munkáját ez ügyben. 

 

Dr. Balogh Lóránd: A többi külterületen is folytatják majd a kollégák a munkát, így 

remélhetőleg  növekedhetnek majd a bevételek. 

 

A Pénzügyi, Települési és Ügyrendi Bizottság javasolja elfogadásra az adóügyi beszámolót a 

képviselő-testületnek. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

246/2015. (XII. 15.) számú határozata 

a adóügyi munkáról szóló beszámoló elfogadásáról 
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Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal – 

Vál Községet érintő – 2015. évi adóügyi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

10./ Napirend 

 Tárgy: Döntés az Önkormányzat 20 millió forintos folyószámla hitelének 

meghosszabbításának kérdéséről 

 

Bechtold Tamás: Az Önkormányzat a CIB Banktól 20 millió forint folyószámla hitel 

felvételéről döntött akkor, amikor a BRB Bank csődbe ment. A folyószámla keret 2015. 

december 31-ig áll az önkormányzat rendelkezésére. A hitelkeret meghosszabbítására azért 

lenne szükség, hogy a jövő évi fejlesztéseinket zökkenőmentesen le tudjuk bonyolítani. 

 

A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság javasolja a folyószámla hitel 

meghosszabbítását. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

247/2015. (XII. 15.) számú határozata 

az Önkormányzat CIB Banktól való 20 millió forintos folyószámla hitelének 

igényléséről 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fejlesztési kiadásainak 

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

számlavezető pénzintézetétől, a CIB Banktól, 2016. január 01-től, 2016. december 31-ig. 

 

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

hitel-szerződés tervezetben megfogalmazott feltételekkel írja alá a 2016. december 31-ig 

biztosított folyószámla-hitel igénybevételéről szóló szerződést, a határozat mellékletének 

megfelelően. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

11./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a Könyvtár 2015. évi tevékenységéről és a közművelődési 

munkáról 

 

Bechtold Tamás: A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének megfelelően felkértük 

közművelődést szervező könyvtárost, hogy készítsen beszámolót a Váli Könyvtár 2015. évi 

tevékenységéről. Megkérdezi Csókás Eleknét, van-e a beszámolóhoz kiegészítése. 

 

Ádám Zsuzsanna: A Könyvtár nyitva tartásán felül több program szervezésébe kérném, ha 

részt tudnál venni. Ne csak a könyvtár töltse ki a 40 órát. A jövőre nézve átszervezni a 

munkabeosztásod úgy, hogy a 40 órába férjen bele a falu rendezvényeiben való részvétel pl. 

Vajda Nap, Elszármazottak találkozója. 
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Csókás Elekné: Az Elszármazottak találkozója kimaradt a beszámolóból. 

 

Ádám Zsuzsanna: A sok programnapnak örülünk, és népszerűek, amiket a könyvtárban 

tartasz.  

 

Csókás Elekné: Valamiből kevesebb lesz. A könyvtárba az olvasókat ez hozza be, itt olyan 

programok vannak, melyeket minden korosztálynak tartunk. 

 

Ádám Zsuzsanna: A Könyvtár nyitvatartási idejében nem lehet programot szervezni? 

 

Csókás Elekné: Programot akkor tudunk szervezni, amikor a többség el tud jönni. 

 

Csókás Zsolt: Ezzel a szervezéssel nincs gond, jól működik. Ezt a státuszt amikor létrehoztuk, 

nem csak könyvtárosi teendők ellátására, hanem közművelődési feladatokra is szól. Vissza 

kell térni, hogy ezzel is foglalkozzunk. 

 

Bechtold Tamás: A megnövekedett feladatokat a kulturális közfoglalkoztatott személlyel meg 

lehet osztani. 

 

Csókás Elekné: Meghatároztam a feladatait eddig, amiben tud segít. 

 

Csókás Zsolt: A közművelődés hosszú idő után most lett felélesztve, jó lenne, ha tovább így 

menne. 

 

Bechtold Tamás: Az viszont nagyon pozitív, hogy a semmiből szervez programokat az Anikó, 

nem kér anyagi támogatást. 

 

Csókás Elekné: Az újrahasznosítás híve vagyok. 

 

Ádám Zsuzsanna: A Vajda ház kiállítás-felújítása hol tart, mi várható? 

 

Csókás Elekné: A Petőfi Irodalmi Múzeum tett ígéretet arra, hogy felújítja a Vajda -házban 

lévő kiállítást. Konkrétumot még nem tudok, ígéret van. 

 

Bechtold Tamás: Ha már a Vajda-házról van szó, igen nagy igény van egy mosdó felépítésére. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

248/2015. (XII. 15.) számú határozata 

a Váli Könyvtár 2015. évi tevékenységéről 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Könyvtár 2015. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

12./ Napirend 
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 Tárgy: Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető 

Intézményi Társulás 2015. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló 

beszámoló megvitatása 

 

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

határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

249/2015. (XII. 15.) számú határozata 

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

Társulás 2015. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű 

Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás 2015. évi költségvetése I-III. 

negyedévi teljesítésének 

a) bevételi főösszegét: 15.614 ezer forintban 

b) kiadási főösszegét:  4.542 ezer forintban állapítja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

13./ Napirend 

 Tárgy: Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető 

Intézményi Társulás 2015. évi költségvetésének módosítása 

 

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

határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

250/2015. (XII. 15.) számú határozata 

Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi 

Társulás Társulási Tanácsának 2015. évi költségvetése módosításáról 

 

1.  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű 

Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás 2015. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 18.346 ezer forintban, 

b) bevételi főösszegét: 18.346 ezer forintban állapítja meg. 

2.  Működési kiadását: 13.520 ezer forintban, 

 Beruházási kiadását:  4.826 ezer forintban határozza meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

14./ Napirend 

 Tárgy: A Váli Vajda János Általános Iskola kérelmének megvitatása 

 

Bechtold Tamás: Az iskola kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, mivel az elmúlt 

hetekben többszer előfordult lopás az iskolában. Szeretnének megoldást találni a problémára, 

ezért egyeztettek egy biztonsági kamerarendszer kiépítéséről. 200 ezer forintos árajánlatot 
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kaptak. Papírgyűjtésből, az SZMK támogatásából, az Alapítvány hozzájárulásából és az 

Önkormányzat segítségéből szeretnék megvalósítani a kamerarendszer kiépítését. A KLIK 

nem tudja támogatni a beruházást.  

A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság 100 eFt összeget javasol a fejlesztésre. 

 

Csókás Zsolt: Jó lenne, ha megvalósulna. Mennyibe kerül, konkrét árajánlat nem érkezett be. 

 

Bechtold Tamás: Konkrét árajánlat alapján megrendeljük a kivitelezést, melyből 100 eFt-ot az 

Önkormányzat fejlesztésként kifizet, mivel a fenntartó az önkormányzat. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

251/2015. (XII. 15.) számú határozata 

a Váli Vajda János Általános Iskola kérelmének megvitatása 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váli Vajda János Általános Iskola kamera 

rendszer kiépítéséhez 100 eFt fejlesztési összeggel járul hozzá. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

15./ Napirend 

 Tárgy: Döntés a háziorvosi ügyelettel kapcsolatos elszámolás elfogadásáról 

 

Bechtold Tamás: A Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás szolgáltatási 

díjára vonatkozóan év közben az önkormányzatok meghozták módosító döntésüket, de mivel 

egy település nem fogadta el, így a többi önkormányzatra sem vonatkozik. Ebből adódik, 

hogy most a meg nem fizetett szolgáltatási díjat kell pótolni. 

 

A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a 

képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

252/2015. (XII. 15.) számú határozata 

a Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás év végi elszámolás 

elfogadása 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske és Környéke Központi Orvosi 

Ügyeleti Társulás év végi elszámolást elfogadja. 

Vál Község Önkormányzata Bicske Város Önkormányzata felé 339.172.-Ft 

megfizetésére kötelezett az elszámolással kapcsolatban. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

16./ Napirend 

 Egyebek 
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- Térfigyelő rendszer bővítés 

 

Bechtold Tamás: A térfigyelő kamerarendszer kiépítésénél a bővítési lehetőségre tekintettel a 

16 csatornás rögzítő helyett 32 csatornás kerül beépítésre, amennyiben a képviselő-testület 

elfogadja a PROHOT Számítástechnikai Kft.-től (8060. Mór, Wekerle Sándor utca 31.) erre 

kapott árajánlatot 350.266.-Ft bruttó összegre. Ezáltal bármikor bővíthető lesz a rendszer. 

 

A képviselő-testület a térfigyelő kamerarendszer bővítés többletköltségére kapott árajánlatot 

elfogadja. 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

253/2015. (XII. 15.) számú határozata 

a térfigyelő rendszerbővítésről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a térfigyelő kamera-rendszer bővítésére a 

PROHOT Számítástechnikai Kft-től (8060. Mór, Wekerle Sándor utca 31.) bruttó 350.266.-Ft 

összegű ajánlatot elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

- Polgármesteri Hivatal felújítása kapcsán felmerült kéménykürtő bővítésre 

kapott árajánlat elfogadása 

 

Bechtold Tamás: A Polgármesteri Hivatal felújításakor merült fel, hogy a jelenlegi kémény 

nem megfelelő a kazán bekötéséhez, ezért ki kell bővíteni. Erre kértünk ajánlatot, melyre 

476.250.-Ft összeggel érkezett a Thege Bau Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től 

(8200. Veszprém, Bajcsy-Zs. E.u. 12.) ajánlat. Ezen pótmunka elvégzése nélkül nem veszi át 

a kéményt a hatóság. Kérem a képviselő-testületet az ajánlat elfogadására. 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

254/2015. (XII. 15.) számú határozata 

a Polgármesteri Hivatal felújítása kapcsán felmerült kéménykürtő bővítése 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Thege Bau Építőipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8200. Veszprém, Bajcsy-Zs. E.u. 12.) által benyújtott bruttó 

476.250.-Ft összegű ajánlatot a Polgármesteri Hivatalban végzett kéménybővítési munkák 

elvégzésére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

- Iskola körzet jóváhagyása 

 

Bechtold Tamás: Minden évben el kell fogadni az iskola körzeteket. Jó lenne, ha Kajászó nem 

Martonvásárhoz tartozna. Úgy vélem, nekik így jó. 
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Dr. Balogh Lóránd: Az iskolát nem mi tartjuk fenn, ezért nem releváns. A gyerek létszám 

szempontjából jó lenne. 

 

A polgármester felteszi szavazásra az iskola körzet jóváhagyását, melyet a képviselő-testület 

5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

255/2015. (XII. 15.) számú határozata 

az iskola körzet jóváhagyásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az iskola körzetet eddigi 

körzethatárral, mely Vál közigazgatási területére terjed ki. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

- Felmérés kéményseprő-ipari közszolgáltatás fenntartásáról 

 

Bechtold Tamás: A Belügyminisztérium felmérést végez, hogy a települések jövő év 

júniusától az eddigi kéményseprői-ipari közszolgáltatónál maradnak, vagy új közszolgáltatási 

szerződést kívánnak kötni. Ehhez kell a képviselő-testület szándéknyilatkozatát meghozni. 

 

Csókás Zsolt: Ki lenne az új szolgáltató? 

 

Bechtold Tamás: állami cég, ez még csak most körvonalazódik. 

 

Kocsis Bálint: Milyen költségek lesznek? Miről döntsünk? 

 

Dr. Balogh Lóránd: Hatósági díjas a kéményseprői szolgáltatás. A szándékot kell jelezni. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

256/2015. (XII. 15.) számú határozata 

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás fenntartásáról szándéknyilatkozat 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete azon szándékát fejezi ki a kéményseprő-ipari 

közszolgáltatási tevékenység ellátásra vonatozóan, hogy a jövőben a közfeladatot Vál 

Községben az állami kéményseprő-ipari szervvel kívánná elláttatni, amennyiben erre 

lehetőség lesz. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

- Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj adományozására  

 

Dr. Balogh Lóránd: A lakosság részéről érkezett egy beadvány, mely a polgármester, 

alpolgármester és azon keresztül a képviselő-testület munkájának elismeréseként javasolná a 
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Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj odaítélését. A díjat a Falufejlesztési Társaság hozta létre 

2008-ban, amelynek Vál nem tagja. 

 

Csókás Zsolt: Senkitől sem sajnálom a díjat, de úgy érzem, hogy a polgármester azért kapja a 

fizetését, hogy tegyen a településért. Nem gondolom, hogy jelen esetben bármiféle díj jogos 

lenne. Mindannyian tudjuk és elismerjük a mögötte lévő munkát. Milyen üzenete lenne e díj 

átadásának, ha a polgármester kapná? Ez a feladata.  Ha a levélíró felvállalja a díj 

adományozásával kapcsolatos pályázatot, teendőket, akkor a képviselő-testület mögé áll, de a 

képviselő-testület ne kezdeményezzen ilyet. 

 

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

az ülést 19.30 órakor bezárja. 

 

      -k.m.f.- 

 

   

  Bechtold Tamás    Dr. Balogh Lóránd 

  polgármester     jegyző 

 

 

  Ádám Zsuzsanna    Kocsis Bálint 

  hitelesítő     hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


