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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én 

  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,  

 Krúdy Péter képviselő 

 

Meghívottként van jelen: 

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

  helyettes 

    

 

 

NAPIREND ELŐTT 

 

 

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

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

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

valamint a jegyzőkönyvvezetőre Simon Lászlónéra. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

28/2016.(II. 11.) számú határozata 

a képviselő-testület 2016. február 11-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. február 11-i ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőinek Kocsis Bálint és Kárpáti Hajnalka képviselőt választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ezt követően a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását teszi fel 

szavazásra azzal a kiegészítéssel, hogy vegye napirendre a képviselő-testület a „Sárköz” 

parképítés költségeinek elfogadását, a Polgármesteri Hivatal informatikai rendszer kiépítés 

költségeinek megtárgyalását, valamint egyebekben a Váli-Völgyi Vigasságokkal kapcsolatos 

kérelmet. 
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A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalását 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 

tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

29/2016.(II. 11.) számú határozata 

a képviselő-testület 2016. február 11-i ülés napirendjéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. február 11-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el: 

 

Napirend:        Előterjesztő: 

          

1./ A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi   Bechtold Tamás 

     költségvetésének elfogadása     polgármester 

2./ Vál Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének  Bechtold Tamás 

     megvitatása és a költségvetési rendelet elfogadása  polgármester 

3./ „Sárköz” parképítése      Bechtold Tamás 

         polgármester 

4./ Polgármesteri Hivatal felújítása kapcsán informatikai  Bechtold Tamás 

      rendszer kiépítése       polgármester 

3./ Egyebek 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1./ Napirend 

 Tárgy: A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének 

elfogadása 

 

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

Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

Bechtold Tamás: Első olvasatban már tárgyalta a képviselő-testület a Váli Közös 

Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését, módosítás nem történt rajta. 

 

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

határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

30/2016.(II.11.) 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 
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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 

 

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: 4.002.859 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 

 

 

2./ Napirend 

 Tárgy: Vál Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megvitatása és a 

költségvetési rendelet elfogadása 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta Vál Község 

Önkormányzat 2016. évi költségvetését és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

Bechtold Tamás: A módosító javaslatok átvezetésre kerültek a költségvetésben. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással alkotta meg 

rendeletét Vál Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

 

A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

3./ Napirend 

 Tárgy: Vál Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2016-

2019. évi fizetési kötelezettségeinek megállapítására 
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Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság Vál Község Önkormányzat 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2016-2019. évi fizetési kötelezettségeinek 

megállapítását javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

Bechtold Tamás: Az önkormányzat hitelt nem kíván felvenni, így a határozatot javasolom 

elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

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

határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

31/2016.(II.11.) számú határozata 

Vál Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2016-2019. évi 

fizetési kötelezettségeinek megállapítására 

 

Vál Község Önkormányzata költségvetési egyensúlyának megőrzése érdekében 2016-2019. 

között adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

4./ Napirend 

 Tárgy: „Sárköz” parkosítása 

 

Bechtold Tamás: A „Sárköz” térkövezése megtörtént. Sétáló utcává szeretnénk kialakítani, 

így utcabútorokat, növénytartókat szeretnénk kihelyezni. Ennek a költsége és a munkadíj 

bruttó 500 eFt. Ehhez kérem a képviselő-testület hozzájárulását. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság javasolja elfogadásra a 

„Sárköz” parkosítására 500 eFt biztosítását. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2016.(II.11.) számú határozata 

a Szent István tér „Sárköz” parkosításáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent István tér „Sárköz” parkosításához 

bruttó 500 eFt-ot biztosít, a költségvetési tartalék terhére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5./ Napirend 

 Tárgy: Polgármesteri Hivatalban informatikai rendszer kiépítése 

 

Bechtold Tamás: A Polgármesteri Hivatalban teljes informatikai rendszer kiépítésre kaptunk 

árajánlatot. Ezzel egy nagyon modern rendszer kerül kiépítésre, minden igényt kielégít. A 
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számítógépes rendszer teljes kiépítése, hálózatba kötése is megtörténik, valamint a biztonsági 

mentés is megoldódóik. 

Az ajánlat bruttó 306.070.-Ft. Ehhez kérem a képviselő-testület támogatását. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

33/2016.(II.11.) számú határozata 

a Polgármesteri Hivatal informatikai rendszer kiépítése 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal informatikai rendszer 

kiépítésére bruttó 306.070.-Ft összeget biztosít, a tartalék keret terhére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

6./ Egyebek 

 Tárgy: Váli-Völgyi Vigasságok megrendezése 

 

Csókás Zsolt: A Bíbor néptánccsoport és a VÉKA egyesület kéri, hogy a 6. Váli-völgyi 

Vigasságok rendezvényük megszervezésénél szeretnék az iskolát igénybe venni, mint az 

elmúlt évben. Az iskola vezetése nem szeretné oda engedni őket. Nincs más helyiség, hogy a 

rendezvényt megtartsák. Az iskolában vannak kiszolgáló helyiségek. Fel sem merülhetne, 

hogy nem mehetnek be az iskolába. Mi legyen a jövőben, ha ez így problémát okoz, mindenki 

másnak is gond lesz. Megoldást kell keresni. 

 

Bechtold Tamás: Az iskola vezetése ragaszkodik a korábbi időponthoz. Augusztus végén még 

nincs tanítás, akkor még nincs gyerek. Nem arról van szó, hogy az iskolát ne használja, csak 

ne szorgalmi időszakban. A rendezvény helyszíne megváltozott, az időpontot is meg lehet 

változtatni, egy héttel előbbre hozni. Nem értem, hogy miért teszik a Szt. István térre a 

rendezvényt. Ott van a Szabadidő park. Nem tudom, miért kell péntektől-vasárnapig lezárni 

egy falurészt, amikor megvan a terület. 

 

Kárpáti Hajnalka: Az iskola a településé, az ott lévő rendezvény esetén az intézményt meg 

kell nyitni. Az elvek nem közelednek egymáshoz. Van egy nagyszabású rendezvény egy 

gyönyörű helyen, a szervező ott szeretné tartani, meg kell engedni. A forgalom nem gond. 

Amit nem használnak az épületben, azt le kell zárni. Konkrétan le kell szabályozni az iskola 

épület használatát. 

 

Bechtold Tamás: Amikor jártunk fellépni, minden tánccsoport kapott egy tantermet és ott 

öltözött. 

 

Csókás Zsolt: Nem nekünk kell beleszólni, hogy mikor ki rendez rendezvényt, hanem 

megadni minden segítséget. A települést minősíti, ha nem engedjük be a fellépőket az 

épületbe. Meg kell lenni a felelősnek mindenre, és akkor számon lehet kérni, ha valami gond 

van. 

 

Kárpáti Hajnalka: Van egy intézményvezető és van egy fenntartó rendszer. Közeledni kell az 

álláspontoknak. 
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Bechtold Tamás: Tény, hogy nincs a településen rendezvény terem. Minden rendezvényt a 

Szt. István téren akarnak tartani. Ez a fesztivál mindent überel? 

 

Csókás Zsolt: Még egyszer mondom, nem a mi tisztünk megmondani, hogy mikor legyen a 

rendezvény, nekünk támogatni kell. 

 

Bechtold Tamás: A KLIK-nek kell írni egy kérelmet, mert ő a fenntartó. 

 

Kárpáti Hajnalka: A KLIK szakmai fenntartó. 

 

Krúdy Péter: Az épület az önkormányzaté. A falunak biztosítunk valamit, ha az iskolát 

kinyitjuk a rendezvényre. 

 

Csókás Zsolt: Józan ésszel gondolkodjunk. Meg kell adni minden segítséget, minden 

rendezvényhez.  

 

Kocsis Bálint: Fogalmazzunk meg egy kérvényt az iskola vezetése felé, hogy milyen 

formában kívánjuk az épületet igénybe venni, mivel nincs más lehetőség. 

 

Csókás Zsolt: Foglaljunk állást, a jövőre nézve mi legyen az álláspontunk. 

 

Ádám Zsuzsanna: Értem a kettősséget. Azt gondolom, hogy amíg nincs más megoldás, valami 

kompromisszumot kelt kötni. A feltételeket le kell fektetni. A vendégeknek kint kell külön 

mellékhelyiséget biztosítani. Az épületbe a fellépők menjenek csak be. 

 

Bechtold Tamás: Az iskola heti rendszerességgel ad helyet most is néptáncnak, tornának.  

 

Ádám Zsuzsanna: Már volt szó róla, de nem rossz ötlet, nyissuk meg az István tér felől az 

iskola udvart, onnan a kinti mellékhelyiséget is meg lehet közelíteni. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

34/2016.(II.11.) számú határozata 

a Váli Vajda János Általános Iskola vezetéséhez szóló kéréséről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Váli Vajda János Általános Iskolának 

helyt adó épület tulajdonosa tisztelettel felkéri a Váli Vajda János Általános Iskola vezetését, 

hogy a jövőben az Önkormányzati és a váli civil szervezetek által megvalósított rendezvények 

szervezésében fokozottan működjön együtt a Rendezőkkel, annak érdekében, hogy az 

események lebonyolítása sikeres lehessen. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ádám Zsuzsanna: Kéri a képviselő-testületet, hogy a civil pályáztatással kapcsolatban 

döntsön a pályázati határidőről. 
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Kárpáti Hajnalka: Véleményem szerint rugalmasan kell kezelni a pályáztatást, nagyjából 

tudjuk, ki milyen rendezvényt szervez évente. 

 

Bechtold Tamás: Igen, vannak a szervezeteknek rendezvényei, amit már nagyjából tudunk. 

Véleményem szerint nem kellene határidőhöz kötni a pályáztatást, folyamatosan nyitva 

hagynám. 

 

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

20.00 órakor bezárja. 

 

 

     -k.m.f.- 

 

 

 

 Bechtold Tamás      Dr. Balogh Lóránd 

 polgármester       jegyző 

 

 

 

 Kárpáti Hajnalka      Kocsis Bálint 

 hitelesítő       hitelesítő 

 

 

 

 


