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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 31-én 

  megtartott soron következő üléséről 

 

Helye:  Váli Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme, 2473. Vál, Vajda János u. 2. 

 

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 

  Hivatalvezető helyettes, Vabrik Zoltán, Molnár Szilárd, Magyar Tibor, 

  Takács Csaba, Molnárné Köntös Krisztina, Orbán Gyula 

 

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. Az 

ülést 18.00 órakor megnyitja. 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre, Kőszegi László  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 

53/2016. (III. 31.) számú határozata 

a képviselő-testület 2016. március 31-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. március 31-i ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőinek Kőszegi László és Csókás Zsolt  képviselőt választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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 

54/2016. (III.31.) számú határozata 

a képviselő-testület 2016.  március 31-i ülés napirendjéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. március 31-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el: 
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Napirend:        Előterjesztő: 

 

1./ Az ENERIN Sümeg Energetikai Kft. ajánlatának megvitatása Bechtold Tamás 

         polgármester 

2./ Szt. István tér „Sárkör” behajtási engedély ügye   Bechtold Tamás 

         polgármester 

3./ A Váli Út Hagyományőrző Egyesület 2015. évi   Bechtold Tamás 

     tevékenységétől szóló beszámoló elfogadása   polgármester 

4./ Lángossütő vásárlásról döntés     Bechtold Tamás 

         polgármester 

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

         polgármester 

6./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről  Dr. Balogh Lóránd 

         jegyző 

7./ A települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-,  Dr. Balogh Lóránd 

     a természetben nyújtott szociális- és egyes személyes  jegyző 

     gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2015.(II.26.) 

     önkormányzati rendelet módosításának megvitatása 

8./ Talajterhelési díj helyi szabályairól szóló rendelet  Dr. Balogh Lóránd 

     tervezet első olvasatban történő elfogadása   jegyző 

9./ Hivatal plusz költségeinek elfogadása    Bechtold Tamás 

         polgármester 

10./Gépkocsi vásárlásról döntés     Bechtold Tamás 

         polgármester 

11./ Egyebek 

 - Bicskei Napok rendezvényről tájékoztatás 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1./ Napirend 

 Tárgy: Az ENERIN Sümeg Energetikai Kft. ajánlatának megvitatása 

 

Bechtold Tamás: Már az elmúlt évben volt a képviselő-testület előtt a közvilágítás 

korszerűsítésére vonatkozó ajánlat. Most az ajánlattevő kérte, hogy személyesen szeretne 

tájékoztatást adni a képviselő-testületnek. 

 

Magyar Tibor: Elmondja, hogy egy programról beszél, mely nagyon kedvező az 

önkormányzatok számára a közvilágítás tekintetében. Ismerteti az ajánlatban leírtakat, mely a 

jegyzőkönyv melléklete.  

 

Bechtold Tamás: Rákérdez egyes településeken végzett fejlesztésekre, mellyel még a 

közmédia is foglalkozott. 

 

Magyar Tibor: A hírekben szereplő városban nem led lámpával ellátott közvilágítás van. A 

képviselő-testületnek mutat néhány referenciát a régi és a ledes lámpa felszerelését 

bemutatva. 
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Kárpáti Hajnalka: Hogyan fog működni a jövőben az állami támogatás, csökkeni fog?  

Hogyan lenne a kivitelezés, a meglévő oszlopokra új lámpatestek felszerelésével? 

 

Magyar Tibor: Az állami támogatás nem csökken, a bérleti díj működési kiadásként 

elszámolható, amit aztán részünkre fizet az önkormányzat 135 hónap futamidő alatt. Ez az idő 

a megtérülési idő, előbb ki lehet fizetni, de a megtérülés 135 hónap. Igen a meglévő oszlopra 

kerülnek új lámpák. Új oszlop és lámpa felszerelése 450 eFt, külterületen új igényt napelemes 

lámpával tudunk megoldani, melynek az ára úgyszintén 450 eFt. Ez természetesen nem az 

ajánlat része, ez külön költség. 

 

Bechtold Tamás: A karbantartást jelenleg az E.ON végzi, elmondható, hogy egy kicsit 

nehézkes. Ezt a részt ki tudnánk kerülni esetleg helyi céggel. 

 

Magyar Tibor: Karbantartási üzemeltetést vállalunk. Mi kötünk szerződést a karbantartásra, 

természetesen lehet helyi vállalkozó is. 

 

Takács Csaba: A napenergetikai pályázatoknál is előnyt jelent, ha korszerű közvilágítása van 

a településnek. 

 

Csókás Zsolt: Mi van akkor, ha egy összegben kifizeti az önkormányzat a 20 mFt beruházási 

összeget és nem kötelezzük el magunkat 135 hónapra? 

 

Magyar Tibor: Véleményem szerint rosszabbul jár az önkormányzat, ha egy összegbe kifizeti, 

az állami támogatástól elesik. A beruházás megtérülési ideje 135 hónap. 

 

Bechtold Tamás: Ha úgy dönt a képviselő-testület, hogy elfogadjuk az ajánlatot, akkor 

hogyan tovább? 

 

Magyar Tibor: A tervező megtervezi a beruházást. Amennyiben bővítést is kérnek új 

számítást végzünk. Két hónap van engedélyezésre, megrendeljük a lámpatesteket, mely 40 

nap, majd két hónap a kivitelezésre. Hat hónap a szerződéskötéstől a beruházás befejezése. 

Legközelebb Pákozdon működik az új közvilágítás, referenciaként megtekinthető. 

 

Bechtold Tamás: Záros határidőn belül dönteni fog a képviselő-testület. Megköszöni a 

tájékoztatást. 

 

2./ Napirend 

 Tárgy: Behajtási engedély a Szt. István térre „Sárköz” 

 

Bechtold Tamás: A lakók kérnek megoldást a behajtási engedélyre vonatkozóan, ugyanis ha 

hétvégén szeretnének kérni szerelő részére, vagy rokon részére behajtási engedélyt nincs aki 

kiadja. Megoldás lenne, ha minden ingatlan kapna egy biankó behajtási engedélyt, azzal 

mindennemű szerelő, rokon behajtása megoldott lenne. 

 

Kárpáti Hajnalka: Véleményem szerint is lehet biztosítani egy biankó behajtási engedélyt. 

 

Csókás Zsolt: Az adott ingatlanra engedjük meg a behajtást, de a parkolást ne. Megjegyzi, 

nem a lakók ellen volt az útlezárás, hanem a gyerekek mellett. 
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Orbán Gyula: Sérelmezi, hogy a lakókkal nem egyeztetett az Önkormányzat az útlezárással 

kapcsolatban. 

 

Bechtold Tamás: Megkérdezi Orbán Gyulát hogyan lenne jó, mi lenne a megoldás? 

 

Orbán Gyula: Reggeli órákban kellene csak lezárni az utcát. 

 

Ádám Zsuzsanna: A lakók sérelmezték, hogy az iskolába menő szülők a parkoló autóval úgy 

állnak meg, hogy nem tudnak kihajtani az ingatlanukról. Ha csak reggel zárjuk le az utcát, 

akkor még a délután mindig nincs megoldva. 

 

Orbán Gyula: Miért nincs nyitva az Iskola főbejárata? 

 

Bechtold Tamás: Meg lesz nyitva, onnan is lehet bejárni. 

 

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

Szt. István tér „Sárköz” behajtási engedélyével kapcsolatban: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

55/2016.(III.31.) számú határozata 

a Szt. István tér „Sárköz” behajtási engedélyéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szt. István tér „Sárköz” 

szakaszán fenntartja a mindkét irányból behajtani tilos korlátozást, az ingatlanokra (cím 

szerint) biankó behajtási engedélyt állít ki. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a Váli Út Hagyományőrző Egyesület 2015. évi tevékenységéről 

 

Bechtold Tamás: Nagyon jó a beszámoló, csak az maradt ki belőle, hogy mennyi pénzt kapott 

az egyesület az Önkormányzattól. 

 

Molnár Szilárd: 200.000.Ft-ot táborra, 60.000.-Ft-ot aikido oktatásra. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a beszámolót elfogadta és 

javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

Ádám Zsuzsanna: Elmondja, hogy az új rendszer szerint ilyen beszámolót szeretne a jövőben 

a civil szervezetektől. 

 

A képviselő-testület a Váli Út Hagyományőrző Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

56/2016.(III.31.) számú határozata 



 

5 

 

a Váli Út Hagyományőrző Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váli Út Hagyományőrző Egyesület 2015. 

évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ádám Zsuzsanna: A bizottsági ülésen is kértem, hogy a rendeletünk értelmében a civil 

szervezetek részére kiírt pályáztatás hogyan történjen, legyen benyújtási határidő, vagy ne. 

 

Kárpáti Hajnalka: A bizottság döntése, hogy 2016. június 17. napjáig a civil szervezetek 

nyújtsák be pályázatukat, az addig megtartott rendezvények támogatásáról külön dönt a 

képviselő-testület. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

57/2016.(III.31.) számú határozata 

a civil szervezetek részére pályázati kiírásról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a civil szervezetek 

rendezvényeinek támogatására benyújtandó pályázatot 2016. június 17. napjáig nyújtsák be. 

Az addig megtartott rendezvények támogatásáról külön dönt a képviselő-testület. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4./ Napirend 

 Tárgy: Lángossütő vásárlás 

 

Bechtold Tamás: A Tűzoltóság ötletét meghallgatva javasolom a lángossütő vásárlását. 

 

Vabrik Zoltán: Nagyon sok köztéri rendezvény van, ill. lesz a településen és több szervezet 

vezetőivel egyeztetve jutottunk arra az ötletre, hogy jó lenne egy lángossütő, amit úgy 

tudnánk bérbe adni, mint a sátrat, vagy a sörpadokat. Ha támogatást kap az ötletünk, kérném, 

hogy készüljön szabályzat a kölcsönzésre vonatozóan. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a lángossütő vásárlását 

120.015.-Ft összegért javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

Csókás Zsolt: Adott rendezvényen, adott szervezetnek adjuk oda a sütőt. 

 

A képviselő-testület a lángossütő vásárlást 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

58/2016.(III.31.) számú határozata 

lángossütő vásárlásról 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a lángossütő vásárláshoz, bruttó 

120.015.-Ft összeg erejéig. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5./ Napirend 

 Tárgy: A két ülés közti fontosabb eseményekről szóló beszámolóról 

 

Bechtold Tamás: Az Országos Mentőszolgálat főigazgatójával találkoztam és megnéztük a 

tervezett mentőállomás helyszínét, ami a Tűzoltó laktanyánál lenne. Az emeleten a kiszolgáló 

helyiségek, iroda, az egyik szerállásban pedig a mentőautó. Amit a Mentőszolgálat ad, az az 

autó, személyzet. Az átalakítási költséget az önkormányzat kellene állni, de megpróbáljuk 

pályázati pénzből megvalósítani. 

 

Ádám Zsuzsanna: Bérleti díjat fizetnek-e? 

 

Bechtold Tamás: Bérleti díjat nem, de a közüzemi díjakhoz hozzájárulnak. A Tűzoltóknak 

kiesett bevétele, a bérleti díj kompenzálása valamilyen módon megoldható. Ha négy pihenő 

helyiséget alakítunk ki akkor a szakápoló, segédápoló és a sofőr mellé orvost is biztosítanak. 

 

A képviselő-testület a két ülés közti fontosabb eseményekről szóló beszámolót 7 igen, 0 nem 

szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

59/2016.(III.31.) 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 

 

6./ Napirend 

 Tárgy: Lejárt határidejű határozatok teljesítése 

 

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről szóló beszámolót vita nélkül 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

60/2016.(III.31.) számú határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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7./ Napirend 

 Tárgy: A települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli, a természetben 

nyújtott szociális- és egyes személyes gondoskodást nyújtott ellátásokról szóló 

2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Dr. Balogh Lóránd: A 2015. évi költségvetés tapasztalatait figyelembe véve indokolt a 

lakásfenntartási támogatás legkisebb értékének megemelése 500.-Ft-ról 2500.-Ft-ra. Ez az 

emelés a költségvetés kiadási oldalán nem okoz komolyabb kiadás növekményt, mégis ez a 

tétel komoly segítséget jelenthet a leginkább rászoruló jogosultak részére. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a rendelet tervezet 

elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli, a természetben nyújtott 

szociális- és egyes személyes gondoskodást nyújtott ellátásokról szóló 2/2015.(II.26.) 

önkormányzati rendelet módosítását 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és 

az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2/2016.(III.31.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli, a települési támogatás keretében 

nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális- és egyes személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokról szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

8./ Napirend 

 Tárgy: Talajterhelési díj helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 

 

Bechtold Tamás: A rendeletet azért kívánjuk módosítani, mert ahol csak kert i csap van az 

ingatlanon, ott ne kelljen talajterhelési díjat fizetni, ugyanis nem használja a tulajdonos a 

csatornát. 

 

Dr. Balogh Lóránd: A rendelet tervezetet még véleményeztetni kell a zöld hatósággal, most 

első olvasatban van a képviselő-testület előtt, hogy egyáltalán foglalkozzunk-e a témával. 

 

A képviselő-testület a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló rendelet tervezetet első 

olvasatban 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

61/2016.(III.31.) számú határozata 

a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló rendelettervezet első olvasatának 

elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 

rendelettervezet első olvasatát elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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9./ Napirend 

Tárgy: Váli Közös Önkormányzati Hivatal többlet költségeinek elfogadása 

 

Bechtold Tamás: A Hivatal ünnepélyes átadásának vendéglátás költsége 250.000.-Ft volt. A 

riasztó rendszer szerelvényezése 150.000.-Ft+áfa. 

A vendéglátás költségét kérem fogadja el a képviselő-testület. 

 

Csókás Zsolt: Nem biztos, hogy ragaszkodni kell a helyi vállalkozóhoz. Soknak tartom a 

költséget. 

 

A képviselő-testület a Váli Közös Önkormányzati Hivatal ünnepélyes átadásának 

vendéglátásra fordított 250.000.-Ft összeget elfogadja, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

62/2016.(III.31.) számú határozata 

a Váli Közös Önkormányzati Hivatal felújításával járó többlet költségek elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülte a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 

felújításával járó többlet költségként elfogadja az átadási ünnepség 250.000.-Ft vendéglátás 

költségét. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10./ Napirend 

 Tárgy: Gépkocsi vásárlás 

 

Bechtold Tamás: A közmunka programban dolgozók szállítását, gépek, szárszámok, eszközök 

szállítását valamilyen módon meg kell oldani. Ezért gondolkodunk egy autó vásárlásában. A 

külterületekre is kell menni helyszínelni, ahhoz kell jármű. Kérdés, hogy terepjárót vagy 3,5 

tonnás platós autót vásároljunk. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság 2,5 mFt keret összeg 

erejéig támogatja az autó vásárlást. 

 

Csókás Zsolt: Olyan típusú autótót kell venni, ami hat személyes és nagy platós, amivel a 

személyszállítás is megoldott. Amikor nagy sár van, akkor úgy sem lehet dolgozni, nem kell a 

terepjáró. Gondolni kell a gépkocsi üzemeltetésére, üzemanyag költségre is. 

 

Kocsis Bálint: Az nem kérdés, hogy valamit kell venni. Én is inkább a nagyobb platós autó 

mellett döntenék a szállítás miatt. 

 

Csókás Zsolt: Esetleg traktort venni pótkocsival? 

 

Kocsis Bálint: Az még nagyobb költség. 

 

Kárpáti Hajnalka: Hol tudjuk tárolni az autót, ha megvesszük? 
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Bechtold Tamás: A hivatal udvarát szeretnénk rendbe tenni és oda egy kocsi beállót, fatárolót, 

szerszámost építeni. 

 

A polgármester felteszi szavazásra a 3,5 tonnás teherautó vásárlását, melyet a képviselő-

testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

63/2016.(III.31.) számú határozata 

gépkocsi vásárlásról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 3,5 tonnás platós teherautót 

vásárol 2,5 millió forint keretösszeg erejéig. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy válassza ki a megfelelő gépkocsit és kösse meg az 

adásvételi szerződést. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

11./ Napirend  

 - Egyebek 

   -  Bicskei napok rendezvényről tájékoztatás 

 

Bechtold Tamás: Minden évben hívnak, várnak bennünket főzőversenyre, helyi termékek 

bemutatására. 

 

Ádám Zsuzsanna: A civil szervezetekre rákérdezünk, kívánnak-e részt venni a rendezvényen. 

 

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 

 

 

 

  Kőszegi László     Csókás Zsolt 

  hitelesítő      hitelesítő 
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