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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-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, Kocsis Irén óvodavezető, Dr. Milvius Lóránt 

  háziorvos, Hoppár György Polgárőrség elnöke, Szabó Éva iskola igazgató, 

  Körmendi Mónika óvodavezető helyettes, ifj. Hoppár György polgárőrség 

  részéről, Bereczki László Kmb. 

 

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 Kőszegi 

László  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 

1/2016. (I. 28.) számú határozata 

a képviselő-testület 2016.  január 28-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. január 28-i ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőinek Ádám Zsuzsanna alpolgármestert és Kőszegi László képviselőt választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ezt követően a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat kiegészítve dr. Horváth 

Kun Katalin kérelmét, és Tessely Zoltán országgyűlési képviselő betelepítési kvótával 

kapcsolatos kérelmét javasolja felvenni. 

Továbbá javasolja, hogy a jelenlévőket érintő napirendi pontokat vegyük előre és utána 

vegyük sorba a napirendeket. 

 

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 

2/2016. (I. 28.) számú határozata 

a képviselő-testület 2016.  január 28-i ülés napirendjéről 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. január 28-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el: 

 

Napirend: 

          Előterjesztő: 

1./ Döntés az óvodai beíratást megelőző hirdetmény közzétételéről, Bechtold Tamás 

       az óvoda nyári zárásának időpontjáról, az indítandó csoportok polgármester 

       számáról, a nyitva tartás idejéről 

2./ A Váli Vajda János Általános Iskola kérelme    Bechtold Tamás 

                 polgármester 

3./ Beszámoló a Váli Polgárőr Egyesület 2015. évi tevékenységéről Dr. Balogh Lóránd 

          jegyző 

4./ Döntés Dr. Milvius Lóránt háziorvos kérelméről   Dr. Balogh Lóránd 

          jegyző 

5./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről   Bechtold Tamás 

          polgármester 

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

          polgármester 

7./ A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének Bechtold Tamás 

     első olvasatban történő megvitatása és elfogadása   polgármester 

8./ Vál Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének első  Bechtold Tamás 

     olvasatban történő megvitatása és elfogadása    polgármester 

9./ Beszámoló a Hivatal 2015. évi műszaki és településüzemeltetési Dr. Balogh Lóránd 

     tevékenységéről        jegyző 

10./ Beszámoló a Váli Tűzoltó Egyesület 2015. évi tevékenységéről Dr. Balogh Lóránd 

          jegyző 

11./ A polgármester 2016. évi szabadságának megállapításáról és  Dr. Balogh Lóránd 

     a felhasználási ütemezési tervének jóváhagyása    jegyző 

12./ Döntés a VölgyVidék Leader Közösség által fizetett bérleti  Bechtold Tamás 

      díj ideiglenes elengedéséről      polgármester 

13./ Döntés a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás  Bechtold Tamás 

       2015. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról  polgármester 

14./ Döntés a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás  Bechtold Tamás 

       és Ráckeresztúr Község közti elszámolási vita egyezséggel  polgármester 

       történő megoldásának jóváhagyásáról 

15./ A Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító  Bechtold Tamás 

       és Üzemeltető Intézményi Társulás 2016. évi költségvetésének polgármester 

        elfogadása 

16./ A Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító  Bechtold Tamás 

       és Üzemeltető Intézményi Társulás kiadásainak finanszírozásával polgármester 

        kapcsolatban Baracska Község által írt levél témájának  

        megvitatása és döntés 

17./ Döntés Jankó Csaba kérelméről      Bechtold Tamás 

          polgármester 

18./ Döntés Vál Község területén található veszélyes fák felmérésére, Bechtold Tamás 

       kiválasztására és szakszerű kitermelésére beérkezett   polgármester 

       árajánlatokról  

19./ Döntés a Váli Közös Önkormányzati Hivatal fejlesztésekor  Bechtold Tamás 

       felmerült pót és pluszmunkák megrendeléséről és   polgármester 

       finanszírozásáról 
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20./ A Rákóczi Szövetség kérelme      Bechtold Tamás 

                polgármester 

21./ Egyebek 

 - dr. Horváth Kun Katalin kérelme 

 - Betelepítési kvótával kapcsolatos döntés 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1./ Napired 

 Tárgy: Döntés az óvodai beíratást megelőző hirdetmény közzétételéről, az óvoda 

nyári zárásának időpontjáról, az indítandó csoportok számáról, a nyitva tartási idejéről 

 

Bechtold Tamás: Megkérdezi az óvodavezetőt, van-e kiegészítés a kérelemmel kapcsolatban. 

 

Kocsis Irén: A szülőket időben kell tájékoztatni az óvodai beíratásról. A gyereklétszám idén 

várhatóan nem sokkal csökken, de négy csoportra szükség lesz. A fél hét órai nyitás nem gond 

a szülőknek, szeretnénk, ha a jövőben is maradna. 

 

A polgármester elsőként az óvoda nyári zárva tartásának időpontját teszi fel szavazásra, 

melyet a képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

3/2016. (I. 28.) számú határozata 

az óvoda nyári zárva tartásának időpontjáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váli Mesevölgy Óvoda nyári zárva tartásnak 

időpontját 2016. augusztus 1. napjától 2016. augusztus 31. napjáig határozza meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A következő döntést az óvoda beiratkozás időpontjának meghatározásáról hozta a képviselő-

testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbiak szerint: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

4/2016. (I. 28.) számú határozata 

az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai beiratkozás időpontját 2016. április 

25. és 26. napjában határozza meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület az óvoda csoport létszám meghatározásáról 7 igen, 0 nem szavazattal és 

0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

5/2016. (I. 28.) számú határozata 

a Váli Mesevölgy Óvoda csoport számának meghatározásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váli Mesevölgy Óvoda csoport számát a 

2016-2017. nevelési évben 4 csoportban határozza meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2/ Napirend 

 Tárgy: A Váli Vajda János Általános Iskola kérelme 

 

Bechtold Tamás polgármester megkérdezi az Igazgató asszonyt, hogy van-e kiegészítése az 

iskola kérelmével kapcsolatban. 

 

Szabó Éva: Külső termosztát van felszerelve az épületre. Ha kint hideg van, akkor bent meleg, 

de viszont ha kint meleg van, akkor az épületben hideg. Belső termosztát felszerelését 

szeretnénk kérni, a külsőt viszont megszüntetni.  

 

Bechtold Tamás: Most a képviselő-testület a Vajda Napi rendezvénysorozatra kért 150.000.-

Ft odaítéléséről dönt, majd a felújításról a beérkezett árajánlat alapján. 

 

Csókás Zsolt: Javaslom a világítást is megoldani az iskolában. Mindegy, hogy kinek a 

feladata. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a Vajda János Általános 

Iskola Vajda-napi rendezvénysorozatához 150.000.-Ft összeget javasol elfogadásra a 

képviselő-testülethez. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

6/2016. (I. 28.) számú határozata 

a Vajda János Általános Iskola Vajda-napi rendezvénysorozatának támogatásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajda János Általános Iskola Vajda-napi 

rendezvénysorozatának megszervezéséhez 150.000.-Ft összeggel járul hozzá. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Iskola körüli közlekedés és parkolás 

 

Csókás Zsolt: Reggeli tapasztalat, sok autóval viszik a gyerekeket az iskolába. Nem lehet 

megállni biztonságosan, hogy kiszálljanak a gyerekek az autóból. A „Sárközben” helyre állt a 

rend. A Széchenyi úton a megállni tilos táblát kellene levenni, vagy az árkot lefedni és ott 

biztonságosan ki tudna szállni a gyerek és a Sétányon be tud menni az iskolába. 
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Bechtold Tamás: Húsz autó a fenti parkolóban meg tudna állni. Mindig van szabad parkoló 

hely. A szülők lustasága van a gyerek biztonsága mögé bújtatva. 

 

Csókás Zsolt: A fenti parkoló sem biztonságos olyan szempontból, ott is át kell kelni az úton. 

Meg kell nyitni a feni bejárati ajtót. Nem értem miért tilos megállni a „Sétatérben”.  

 

Bechtold Tamás: Az útpadka teljesen szétmegy a parkolástól és vele együtt az út is. 

 

Csókás Zsolt: Oldjuk meg a problémát, azért vagyunk itt. Azzal egyetértek, hogy a 

„Sárközbe” nem lehet bemenni. 

 

Hoppár György: Arra is gondolni kell, ha a parkolóban rendezvény lesz, a terelés merre lesz 

megoldva. 

 

Bechtold Tamás: Az a probléma, hogy nem állnak meg a szülők a parkolóban, hanem csak 

kirakják a gyereket. 

 

Csókás Zsolt: Ha a parkolóban állnak meg, akkor is körbe kell bemenni az iskolában, mert 

csak hátul van nyitva a bejárat. Nem értem miért nem oldjuk meg a problémát. Álljon oda a 

rendőr. 

 

Bereczki László: A forgalmi rend változás miatt van türelmi idő. Figyelmeztetés már 

megtörtént. A Sétatér egyik oldalára kell kitenni megállni tilos táblát. 

 

Bechtold Tamás: Az árkot lefedni nem jó, fenntarthatatlan, kezelhetetlen. 

 

Szabó Éva: Van több parkoló az iskola körül, ott kell kiszállni. Az iskola mellett a járdán, 

vagy a Sárközön biztonságosan bejut a gyerek az iskolába. 

 

Kőszegi László: A szülők teremtettek veszélyes közlekedést az iskola körül. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Az iskola főbejáratával szembeni mozgáskorlátozott helyet korlátozott 

időkorláttal ki lehetne jelölni megállásra és zebrát felfesteni. Ez lehetne egy megoldás.  

 

Kárpáti Hajnalka: Az István téren tegye ki a gyereket a szülő és ott biztonságosan le tud 

sétálni az iskolába. 

 

Krúdy Péter: A parkolóval szemben egy kaput nyitni az iskola felső sarkánál, ott is lehetne 

bejárat. 

 

dr. Balogh Lóránd: A fenti parkoló és a megállni tilos tábla közötti távolság ugyan akkora. 

 

Szabó Éva: A biztonság miatt nem lehet kinyitni a főbejáratot a felső ajtót az iskolában. 

 

Bechtold Tamás: Tegyük a Sétatér közepére a megállni tilos táblát mindkét oldalra, ott már 

nem szállítják ki a gyereket az autóból, kénytelen lesz a szülő felmenni a parkolóba. 

 

3./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a Váli Polgárőr Egyesület 2015. évi tevékenységéről 
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Ádám Zsuzsanna: A szakmai beszámoló kimerítő. A pénzügyi elszámolással van a gondom. 

Azt szeretnénk látni, hogy az önkormányzat által nyújtott támogatás hogyan került 

felhasználásra. Nevesítve legyen, hogy a kapott támogatást mire költötte a szervezet. 

Azért számoltatjuk be a szervezeteket, hogy bemutassák mire fordították a kapott támogatást. 

 

Hoppár György: Üzemanyagra kapjuk a támogatást, arra használjuk. 

 

Csókás Zsolt: Megköszöni a Polgárőrség munkáját. Minden rendezvényen teljes szívvel, 

odaadással vannak jelen. 

 

Bechtold Tamás: Hiányoltam az Váli Infóban a toborzó felhívást a Polgárőrség részéről.  

 

Ádám Zsuzsanna: Nem élnek az újság adta lehetőséggel a civil szervezetek, Egy-két 

mondatban már említést tesznek magukról, már azzal is felhívják a figyelmet a szervezetre. 

 

A képviselő-testület a Váli Polgárőr Egyesület 2015. évi munkájáról szóló beszámolót 6 igen, 

1 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7/2016. (I. 28.) számú határozata 

a Váli Polgárőr Egyesület 2015. évi munkájáról szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli polgárőr Egyesület 2015. évi 

munkájáról szóló beszámolót elfogadja és megköszöni a Polgárőrség tagjainak Vál Község 

közbiztonsági helyzetének javításáért tett munkáját. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4./ Napirend 

Tárgy: Döntés Dr. Milvius Lóránt háziorvos kérelméről 

 

Bechtold Tamás: Megkérdezi a háziorvost, van-e kiegészítése a beadvánnyal kapcsolatban. 

 

Dr. Milvius Lóránt: Az első beadvány nem tartalmazta a konkrét hivatkozást az iparűzési adó 

fizetés elengedésével kapcsolatban. 

 

Bechtold Tamás: Érdeklődtem, hogy a környező települések milyen módon támogatják a 

körzeti orvost, ki hogyan biztosítja a rendelőt, a rezsit. Egyedül álló, hogy a rezsit az 

önkormányzat állja. Mindenkitől megköveteljük, aki bármiféle támogatást kér az 

önkormányzattól a jövedelmi viszonyát igazolja. 

 

Dr. Milvius Lóránt: Az önkormányzatnak meg van a BT éves bevétele, melyet a könyvelő 

készített el, azt ki lehet kérni az adós kollegától. 

 

Bechtold Tamás: Ha kikérem az adóstól, adótitkot sértek. A kérelmezőnek kell csatolni.  

 

Dr. Milvius Lóránt: Nem kértem volna, ha a törvény nem ad rá lehetőséget. Tudomásom 

szerint a rezsi költséget az önkormányzat fizeti a környező településeken. 
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Bechtold Tamás: Beadványában hivatkozik az önkormányzat stabil pénzügyi helyzetére. 

Kemény munka eredménye, hogy idáig jutottunk. A fejlesztések, amelyek a faluban történnek 

pályázatból valósulnak meg.  

 

Dr. Milvius Lóránt: Harminchét éve dolgozom Válon háziorvosként. A törvény lehetőséget 

ad, bízom a pozitív támogatásban. A háziorvosi finanszírozás nem javítja évről évre a 

kondíciókat. 

 

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

megtárgyalta és nem javasolja az iparűzési adó elengedését a Milvius Bt-nek. 

 

A polgármester felteszi szavazásra Dr. Milvius Lóránt háziorvos kérelmét az iparűzési adó 

elengedése ügyében, melyről 6 igen, 1 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

8/2016. (I. 28.) számú határozata 

a MILVIUS Bt. iparűzési adó fizetés mentességéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a MILVIUS Bt. iparűzési adó 

fizetési mentességéhez nem járul hozzá. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. Napirend 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről 

 

Csókás Zsolt: A kamera rendszer kiépítése hol tart? 

 

Bechtold Tamás: Az E-on engedélyére vár. A kivitelezés gyorsan megy. A műszaki 

berendezések programozása megtörtént. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

9/2016. (I. 28.) számú határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Csókás Zsolt képviselő távozott az ülésről, így a testület létszáma 6 fő 

 

6./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről 
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Bechtold Tamás: Egyeztetést folytattam az érintett polgármesterekkel a bicikli út megépítése 

ügyében. Vereb-Vál-Gyúró-Etyek összekötésével 24 km út bicikli út tervezése van 

folyamatban. 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

10/2016. (I. 28.) 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 

 

7./ Napirend 

 Tárgy: A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének első 

olvasatban történő megvitatása és elfogadása 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottsága a Váli Közös 

Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének első olvasatát javasolja elfogadásra a 

képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület az előterjesztést 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

11/2016. (I. 28.) számú határozata 

a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 

2016. évi költségvetését 76.544 eFt bevételi és 76.544 eFt kiadási főösszeggel elfogadja. 

 

A Váli Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása: 69.432.800.-Ft 

 

Kajászó Község Önkormányzatát terhelő költség: 16.425.088 Ft 

Kajászó Község Önkormányzatára jutó lakosságarányos állami támogatás: 15.469.628 Ft 

 

Kajászó Község Önkormányzatát terhelő kiegészítés az állami támogatáshoz: 955.460 Ft 

A Váli Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez Vál Község Önkormányzata 

részére havonta utalandó támogatás összege: 79.622 Ft 

 

Gyúró Község Önkormányzatát terhelő költség: 19.828.822 Ft 

Gyúró Község Önkormányzatára jutó lakosságarányos állami támogatás: 17.976.152 Ft 

 

Gyúró Község Önkormányzatát terhelő kiegészítés az állami támogatáshoz: 1.852.670 Ft 

A Váli Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez Vál Község Önkormányzata 

részére havonta utalandó támogatás összege: 154.389 Ft 
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Vál Község Önkormányzatát terhelő költség: 40.289.879 Ft 

Vál Község Önkormányzatára jutó lakosságarányos állami támogatás: 35.987.020 Ft 

 

Vál Község Önkormányzatát terhelő kiegészítés az állami támogatáshoz: 4.004.859 Ft. Válon 

keletkező saját bevétel: 350.000 Ft 

 

A Váli Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez Vál Község Önkormányzata 

hozzájárulása havonta: 333.572 Ft 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

8./ Napirend 

Tárgy: Vál Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének első olvasatban 

történő megvitatása és elfogadása 

 

Bechtold Tamás: A költségvetésbe két tétel került beépítésre az óvodai pedagógusok részére 

250.000.-Ft jutalom keret, illetve a Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító 

és Üzemeltető Intézményi Társulásnak fizetendő 1.201.584.-Ft vagyoni hozzájárulás. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottsága a Vál Község 

Önkormányzat  2016. évi költségvetésének első olvasatát javasolja elfogadásra a képviselő-

testületnek. 

 

A képviselő-testület az előterjesztést 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

12/2016. (I. 28.) számú határozata 

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének első olvasatáról 

 

 Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi 

költségvetésének I. olvasatát elfogadja. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

9./ Napirend 

Tárgy: Beszámoló a Hivatal 2015. évi műszaki és településüzemeltetési 

tevékenységéről 

 

Bechtold Tamás: A beszámoló alkalmával jön rá az ember, hogy egy ember irányításával 

történik mindaz, ami a településen folyik beruházás, munka. Az út őr program keretében 10 fő 

tudunk foglalkoztatni, ahol lehet egy fő munkavezető. Olyan személyt kell választanunk, aki a 

közmunkások irányítását leveszi a műszaki kollega válláról. 

 

Kocsis Bálint: Pályázati lehetőség nyílik eszközök gépek beszerzésére, élni kell a 

lehetőséggel. A munkát is jobban lehet szervezni, ha van gép, eszköz a dolgozóknak. 
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A képviselő-testület az előterjesztést 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

13/2016. (I. 28.) számú határozata 

a Hivatal 2015. évi műszaki és településüzemeltetési tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hivatal 2015. évi műszaki és 

településüzemeltetési tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

10./ Napirend 

Tárgy: Beszámoló a Váli Tűzoltó Egyesület 2015. évi tevékenységéről 

 

Ádám Zsuzsanna: A Váli Tűzoltó Egyesület részére a kölcsön és támogatás összege is magas 

volt. Pontos számszaki elszámolást kérünk, ezt jogszabály írja elő. 

 

Kocsis Bálint: Nem volt olyan kérés, hogy a beszámolóban számszakilag számoljanak el a 

kapott támogatásról. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Nem volt ilyen gyakorlat. A beszámolási kötelezettségnek van számszaki 

és könyvviteli része. A bizonylatokkal való elszámolás pénzügyi dolog. 

 

Kőszegi László: A beszámoló úgy készüljön a jövőben, hogy a számszaki elszámolás után 

készüljön a szakmai beszámoló, amiről a képviselő-testület dönt. 

 

Ádám Zsuzsanna: Nem a szakmai beszámolóval van a gond, hanem a kapott támogatást, 

összeget hova költötte az Egyesület. 

 

Dr. Balogh Lóránd: A rendezvény naptár összeállításakor a civil szervezeteket tájékoztatjuk 

ezen új formáról, beszámolási rendről. 

 

A képviselő-testület a beszámolót 4 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

14/2016. (I. 28.) számú határozata 

a Váli Tűzoltó Egyesület 2015. évi munkájáról szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Tűzoltó Egyesület 2015. évi 

munkájáról szóló beszámolót elfogadja és megköszöni az Egyesület tagjainak Vál Községért 

tett munkáját. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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11./ Napirend 

 Tárgy: A polgármester 2016. évi szabadságának megállapításáról és a 

felhasználási ütemezési tervének jóváhagyása 

 

Dr. Balogh Lóránd: A polgármester szabadság felhasználási ütemtervét és igénybe vett 

szabadságát a képviselő-testület hagyja jóvá.  

 

A képviselő-testület a polgármester 2015. évi igénybevett szabadság megállapításáról 6 igen, 

0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

15/2016. (I. 28.) számú határozata 

Vál Község Polgármesterének 2015. évi igénybevett szabadságának megállapításáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (3) bekezdése alapján meghatározza, hogy 

Bechtold Tamás főállású polgármestert 2015. évi szabadságának mértéke 39. nap volt, 

melyből igénybe vett 34 napot (a maradvány napok száma: 5 nap), így a 2016. évre átvitt 

szabadnapjainak száma 5 nap. Így a polgármester 2016. évben kivehető szabadnapjainak 

száma összesen 44 nap. 

 

Felelős:jegyző 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület a polgármester 2016. évi szabadság felhasználási ütemezését 6 igen, 0 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

16/2016. (I. 28.) számú határozata 

Vál Község Polgármesterének 2016. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének 

jóváhagyásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (1) – (4) bekezdéseiben foglaltak alapján 

Bechtold Tamás főállású polgármester 2016. évi (összesen 44 nap) szabadságának igénybe 

vételét a melléklet szerinti szabadság felhasználási ütemezésben foglaltaknak megfelelően 

jóváhagyja. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

12./ Napirend 

 Tárgy: Döntés a VölgyVidék Leader Közösség által fizetett bérleti díj ideiglenes 

elengedéséről 

 

Bechtold Tamás: A VölgyVidék Leader Közösség helyiségeit, eszközparkot is használja a 

jegyző, alpolgármester, polgármester. A bizottsági ülésen a bérleti díj elengedéséről volt 

döntést, de javasolom, hogy a rezsi költséget is engedje el a képviselő-testület, mely havi 40 

eFt. 
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Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a VölgyVidék Leader 

Közösség által fizetett bérleti díj 3 havi elengedését javasolja a képviselő-testületnek. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

17/2016. (I. 28.) számú határozata 

a VölgyVidék Leader Közösség által fizetett bérleti díj elengedéséről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a VölgyVidék Leader 

Közösség által fizetett bérleti díj (havi 83 eFt), és rezsi költség (havi 40 eFt) három havi 

elengedéséhez hozzájárul tekintettel arra, hogy a Polgármesteri Hivatal felújítása miatt a 

polgármester, jegyző és alpolgármester a Leader Közösség helyiségeit, irodáit használja.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

13./ Napirend 

 Tárgy: Döntés a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi 

tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról 

 

A képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi 

határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

18/2016. (I. 28.) számú határozata 

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 

 

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

Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

14./ Döntés a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás és Ráckeresztúr község 

közti elszámolási vita egyezséggel történő megoldásának jóváhagyásáról 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a Döntés a Szent László 

Völgye Többcélú Kistérségi Társulás és Ráckeresztúr község közti elszámolási vita 

egyezséggel történő megoldását javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

Bechtold Tamás: A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulásból kilépett 

Ráckeresztúr. A tagóvoda dolgozóinak egy havi bére nem került kifizetésre, erről folyt a vita. 

Egyezség született, hogy a társult tagönkormányzatok lemondanak a fennálló követelésről, a 

pénzügyi alapból teljesítik a kifizetést. Mint a társulás tagja Vál, így a képviselő-testületnek is 

meg kell hozni döntését ez ügyben. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

19/2016. (I. 28.) számú határozata 

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás és Ráckeresztúr Község között 

fennálló vitás kérdés rendezéséről 

 

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

Társulás és Ráckeresztúr Község között fennálló vita rendezésére kötött megállapodást 

elfogadja, a Társulási Tanács pénzügyi alapból történő kifizetéshez hozzájárul. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

15./ Napirend 

 Tárgy: A Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító és 

Üzemeltető Intézményi Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadása 

 

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

megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi 

határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

20/2016. (I. 28.) számú határozata 

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

Társulás 2016. évi költségvetéséről 

 

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

Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás 2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét  21.262 ezer forintban, 

b) bevételi főösszegét 21.262 ezer forintban 

állapítja meg. 

Működési kiadását: 14.387 ezer forintban 

Beruházási kiadását:     6.875 ezer forintban 

határozza meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

16./ Napirend 

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

Üzemeltető Intézményi Társulás kiadásainak finanszírozásával kapcsolatban Baracska 

Község által írt levél témájának megvitatása és döntés 

 

Bechtold Tamás: A következő években folyamatosan hozzá kell járulni a Társulás gördülő 

fejlesztési tervében meghatározott munkákhoz, hogy működjön a rendszer. 

 

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

megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
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A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

21/2016. (I. 28.) számú határozata 

a szennyvízelvezető rendszerhez vagyoni hozzájárulás elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szennyvízelvezető rendszer Vál községre 

eső 1.201.584.-Ft összegű vagyoni hozzájárulás kifizetését elfogadja. 

Utasítja a polgármestert az összeg átutalására a Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást 

Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás számlájára. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

17./Napirend 

Tárgy:  Döntés Jankó Csaba kérelméről 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság elutasította a kérelmet, 

mivel a Váli Út Hagyományőrző Egyesület pályázatát támogatta.  

 

Bechtold Tamás: A pályázat nem kerül benyújtásra így a támogatás is ily módon elmarad, de 

azt hiszem lesz más mód, hogy a kérelmet támogassa a képviselő-testület 

 

Ádám Zsuzsanna: Hoztunk egy rendeletet, hogy a civil szervezeteket milyen módon fogjuk 

támogatni. Pályáztatás formájában, megszabott határidővel. 

 

Bechtold Tamás: Én a folyamatos pályáztatást tartanám elfogadhatónak. 

 

Kárpáti Hajnalka: A költségvetésben elfogadott keret összeget biztosítjuk a civil 

szervezeteknek első körben. Majd a beérkezett pályázatok alapján látjuk, hogy mi az igény.  

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

22/2016. (I. 28.) számú határozata 

Jankó Csaba kérelmének elutasítása 

 

Vál Község  Önkormányzat Képviselő-testülete Jankó Csaba kérelmét elutasítja. Felhívja 

kérelmező figyelmét, hogy az Önkormányzat rendelete értelmében pályázati formában 

igényelje a támogatást. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

18./ Napirend 

 Tárgy: Döntés Vál Község területén található veszélyes fák felmérésére, 

kiválasztására és szakszerű kitermelésére beérkezett árajánlatokról 

 

Bechtold Tamás: A településen 80 db fa gallyazása, ifjítása, koronalakatása vált szükségessé, 

melyet ilyenkor lehet elvégezni, amíg nem hajtanak a fák. Az említett fák balesetveszélyesek, 
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célszerű megújítani. Ezt a munkát szakemberek tudják elvégezni. Három árajánlatot kértünk 

be. 

 

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

előterjesztést és a legkedvezőbb árajánlatot adó Garden Fasorfenntartó Kft.-t javasolja 

megbízni a munka elvégzésével. 

 

Bechtold Tamás: Ez a munka a településen kényes feladat lesz, biztos lesz visszhangja.  

 

Dr. Balogh Lóránd: Az újságban is meg kell jelentetni, hogy milyen munka folyik a 

településen, a fák karbantartása szükséges. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

23/2016. (I. 28.) számú határozata 

Vál településen 80 db fa karbantartására ajánlat 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Garden Fasorfenntartó Kft-t (1214 

Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.) Vál településen 80 db fal gallyazása, ifjítása, 

koronaalakítása munkák elvégzésével. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

19./ Napirend 

 Tárgy: Döntés a Váli Közös Önkormányzati Hivatal fejlesztésekor felmerült pót 

és pluszmunkák megrendeléséről és finanszírozásáról 

 

Bechtold Tamás: A Polgármesteri Hivatal felújítása során merültek fel olyan munkák, amit 

pótlólag, pótmunkaként szükséges megrendelni, illetve a parkettázásra nem terveztünk ennyi 

összeget, mert nem tudtuk, hogy melyik irodát lehet felújítani, valamint a padlás 

szellőzéséhez szellőzőrácsot kellett csináltatni.  

A pótmunkákra kértünk ajánlatot, mely bruttó 10.546.723.-Ft összegről szól. Pluszmunka az  

épület teljes parkettázásához még bruttó 573.728.-Ft szükséges. A szellőzők elkészítésének 

költsége sem szerepel a pótmunkába, de szükséges volt megcsináltatni, ennek költsége bruttó 

274.320.-Ft. A pót és pluszmunkák költségeinek fedezete úgy tevődik össze, hogy a tavalyi 

évről maradt 7 mFt, az idei évben meg az államtól 40 mFt vissza nem térítendő támogatásból 

6 mFt-ot tervezünk elkölteni erre a célra. Beszerezhetjük a parkettát, melynek költsége bruttó 

573.728.-Ft. A szellőzők lakatos munkája bruttó 274.320.Ft összeg lenne. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a Váli Közös 

Önkormányzati Hivatal fejlesztésekor felmerült pót és pluszmunkák elvégzését és a 

bekerülési költség kifizetését javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

24/2016. (I. 28.) számú határozata 

a Váli Közös Önkormányzat Hivatal felújítása során felmerült pótmunkákról 
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I. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 

felújítása során felmerült pótmunkák elvégzésével megbízza a Thermo Épgép Kft.-t (1205. 

Budapest, Mártírok útja 75.). A munkák bekerülési költsége bruttó 10.546.723.-Ft. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pótmunkák megrendelésére. 

 

II. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 

parketta beszerzését bruttó 573.728.-Ft összegben elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármester, hogy a parkettát az INTACOM Hungary Kft.-től (1221. 

Budapest, Gyár utca 15.) rendelje meg. 

 

III. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 

felújítása során felmerült lakatos pótmunkát elfogadja bruttó 274.320.-Ft összeggel. 

Felkéri a polgármester, hogy az ajánlat szerint rendelje meg a munkát a SIDOB MIX Kft.től 

(2310. Szigetszentmiklós, Csokonai u. 9.). 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

20./ Napirend 

 Tárgy: A Rákóczi Szövetség kérelme 

 

Bechtold Tamás: Határon túl élő diákok iskoláztatására jött létre, ezt hivatott szolgálni a 

Rákóczi Szövetség. Az elmúlt évben is támogatta a képviselő-testület 50 eFt-tal, melyről 

elszámolást is kaptunk. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a Rákóczi Szövetség 

munkáját 50 eFt-tal javasolja támogatni a képviselő-testületnek. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

25/2016. (I. 28.) számú határozata 

a Rákóczi Szövetség támogatásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 50.000.- Ft összeggel támogatja a Rákóczi 

Szövetség (1027. Budapest, Szász Károly utca 1. IV/1.) határon túl élő diákok részére történő 

„Beiratkozási Program”-ot. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

21./Napirend 

 Tárgy: Egyebek 

- Dr. Horváth Kun Katalin kérelme 

 

Bechtold Tamás: A fogorvos is kérelemmel fordult a képviselő-testülethez az iparűzési adó 

mentesség ügyében. A képviselő-testület a háziorvost sem támogatta, etikátlan lenne a 

fogorvost támogatni.  



 

17 

 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

26/2016. (I. 28.) számú határozata 

Dr. Horváth Kun Katalin iparűzési adó mentességéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja dr. Horváth Kun Katalin 

fogorvos iparűzési adó alóli mentességét. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

- Kötelező betelepítési kvótával szembeni kiállás 

 

Bechtold Tamás: Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr kérésének eleget téve tűztük 

napirendre a betelepítési kvótával szemben kiállásról szóló előterjesztést. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi 

határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

27/2016. (I. 28.) számú határozata 

betelepítési kvótáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A 

kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a 

terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, 

vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete tiltakozik a visszatoloncolás ellen is. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 

20.10 órakor bezárja. 

 

 

     -k.m.f.- 

 

 

  Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 

  polgármester      jegyző 

 

 

 

  Ádám Zsuzsanna     Kőszegi László 

  hitelesítő      hitelesítő 


