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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án 

  megtartott soron következő üléséről 

 

Helye:  Váli Közös Önkormányzati Hivatal 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. Milvius Lóránt háziorvos 

 

NAPIREND ELŐTT 

 

Bechtold Tamás polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, 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 Csókás Zsolt képviselőre, 

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 

64/2016. (IV.28.) számú határozata 

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

 

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

hitelesítőinek Kocsis Bálint és Csókás Zsolt képviselőt választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Továbbá javasolja, napirendként felvenni a Sportbarátok Egyesületének kérelmét, 40 mFt 

állami támogatásból telekvásárlást, a Belső ellenőrzési intézkedési terv elfogadását, valamint 

az óvoda részére TOP pályázat benyújtását. A háziorvosi beszámolót az érintett 

megérkezéséig toljuk el.  

 

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 

65/2016. (IV.28.) számú határozata 

a képviselő-testület 2016.  április 28-i ülés napirendjéről 

 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. április 28-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el: 
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Napirend:         Előterjesztő 

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

          polgármester 

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

          jegyző 

3./ Beszámoló Vál Község háziorvosának 2015. évi tevékenységéről Dr. Balogh Lóránd 

          jegyző 

4./ Beszámoló Vál Község fogorvosának 2015. évi tevékenységéről Dr. Balogh Lóránd 

          jegyző 

5./ Beszámoló Vál Község védőnőjének 2015. évi tevékenységéről Dr. Balogh Lóránd 

          jegyző 

6./ A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2016. év igazgatási  Dr. Balogh Lóránd 

     szünetének elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása 

7./ Döntés elővásárlási jogról, ingatlan értékesítési ügyben   Bechtold Tamás 

          polgármester 

8./ Döntés a területi védőnői ellátás kibővítéséről a népegészségügyi Bechtold Tamás 

     célú méhnyakszűrés tevékenységgel     polgármester 

9./ Váli Civil szervezetek, illetve az Országos Mentő Szolgálat  Bechtold Tamás 

     Alapítvány támogatás kérelmének megvitatása    polgármester 

10./ Beszámoló a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi   Dr. Balogh Lóránd 

       tevékenységéről és működéséről     jegyző 

11./ A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi előirányzat  Bechtold Tamás 

        módosítása        polgármester 

12./ Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásának Bechtold Tamás 

        értékelése        polgármester 

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

          polgármester 

14./ Egyebek 

 - 40 mFt állami támogatásból telek vásárlásról döntés 

 - Óvoda TOP pályázat benyújtásáról döntés 

 - Belső ellenőrzési intézkedési tervének elfogadása 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről 

 

Kárpáti Hajnalka: A pellettel működő kazánokról kérdez, illetve az Albensis Kft-vel kötött 

megállapodás alapján mi a teendője az Önkormányzatnak. 

 

Bechtold Tamás: Agárdon van egy működő pellet gyártó gépsor, nem csak kazán. A jövő 

héten fogjuk megnézni 

 Az anyagot meg kell írni. Az Albensis Kft. menedzseli a pályázatot és a közbeszerzést 

bonyolítja. A pályázat beadásának feltétele előszerződés, mely akkor lép hatályba, ha nyertes 

a pályázat, akkor lép be az  Albensis Kft is. 
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Több kérdés nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a két ülés közti fontosabb 

eseményekről szóló beszámolót. 

 A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadott és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

66/2016.(IV.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 

 

2./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről 

 

A képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a lejárt határidejű 

határozatok teljesítéséről szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

67/2016.(IX.28.) számú határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló Vál Község fogorvosának 2015. évi tevékenységéről 

 

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

és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

68/2016.(IV.28.) számú határozata 

a fogorvos 2015. évi munkájáról szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvos 2015. évi munkájáról szóló 

beszámolót elfogadja és megköszöni dr. Horváth Kun Katalinnak Vál Község egészségügyi 

helyzetének javításáért tett munkáját. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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4./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló Vál Község Védőnőjének 2015. évi tevékenységéről 

 

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

elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

Bechtold Tamás: Itt jegyzi meg, hogy a közeljövőben éves szinten nem lesz 25 gyerek, 

gyakorlatilag az óvodai négy csoportot vissza kell állítani három csoportra, maximum 

bölcsődei csoporttal kiegészíteni. Vannak az átszervezésnek személyi, tárgyi, ill. pénzügyi 

vonatkozásai. A jövő héten egyeztetek az óvodavezetővel. Készítünk számításokat és majd a 

képviselő-testület elé terjesztem. 

 

Ádám Zsuzsanna: A beszámoló szerint a családok 30 %-a hátrányos helyzetű. Ez nem magas 

arány? 

 

Kárpáti Hajnalka: Ezek jó számok, ezek a gondozott családok számának az aránya. Más a 

veszélyeztetett és más a hátrányos helyzetű család. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

69/2016.(IV.28.) számú határozata 

a védőnő 2015. évi munkájáról szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Védőnő 2015. évi munkájáról szóló 

beszámolót elfogadja és megköszöni Kárpáti Hajnalkának Vál Község egészségügyi 

helyzetének javításáért tett munkáját. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5./ Napirend 

 Tárgy: A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi igazgatási szünetének 

elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása 

 

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

megtárgyalta és javasolja a rendelet megalkotását képviselő-testületnek. 

 

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

rendeletet: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

3/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete 

a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

6./ Napirend 

Tárgy: Döntés elővásárlási jogról, ingatlan értékesítési ügyben 



 

5 

 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a témában nem kíván állást 

foglalni. 

 

A képviselő-testület e témában nem hoz döntést, elnapolja a beadvány tárgyalását. 

 

7./ Napirend 

 Tárgy: Döntés a területi védőnői ellátás kibővítéséről a népegészségügyi célú 

méhnyak szűrés tevékenységgel 

 

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

testületnek elfogadásra a területi védőnői ellátás kibővítését méhnyak szűrés tevékenységgel.  

 

Elmondja, hogy hét éve végzi ezt a tevékenységet a településen. Most más rendszerben 

működik, ezért kell a képviselő-testület hozzájárulása. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

70/2016.(IV.28.) számú határozata 

a területi védőnői ellátás kibővítéséről a népegészségügyi célú méhnyakszűrés 

tevékenységgel. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a területi ellátási 

kötelezettséggel végzett területi védőnői tevékenység feladatai közé emeli a népegészségügyi 

célú méhnyakszűrés tevékenységet, amely feladatot a jelenleg területi védőnői feladatokat 

ellátó Kárpáti Hajnalka védőnővel kívánja elláttatni, aki rendelkezik a területi védőnői 

ellátásról szóló 49/2004. ESZCSM rendelet 4.§ (3) bekezdés a) pontja szerinti képesítéssel.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Sejtdiagnosztikai Egészségügyi Kft-vel, 

a védőnői szakszolgálat által levett cervix cítologiai minták vizsgálatára vonatozó megbízási 

szerződés aláírására, a határozat mellékletében szereplő szerződés tervezetnek megfelelően. 

 

A fentiekre tekintettel a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 

kezdeményezze a területi ellátás kötelezettséggel végzett területi védőnői tevékenység 

ellátására kiadott működési engedély és az országos egészségpénztárral megkötött 

finanszírozási szerződés módosítását a népegészségügyi célú méhnyakszűrés tevékenység 

ellátása érdekében, valamint felhatalmazza a polgármestert a módosított finanszírozási 

szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

(Megérkezett Kőszegi László képviselő, így a képviselő-testület létszáma 7 fő, 18.26 órakor.) 

 

8./ Napirend 

 Tárgy: Váli Civil szervezetek, illetve az Országos Mentő Szolgálat Alapítvány 

támogatás kérelmének megvitatása 

 

- Váli Tűzoltó Egyesület 
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Bechtold Tamás: A Váli Tűzoltó Egyesület a Szent Flórián Napot és dr. Juhász Miklós 

tiszteletére emléktábla avatást tart, mely vendéglátás költségeihez kér 230 eFt-ot. 

 

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

rendezvényét 230 eFt-tal javasolja támogatni. 

 

Csókás Zsolt: A rendezvény helyszínén a WC  megoldása kérdéses. El kell gondolkodni, hogy 

hol lehetne kialakítani egy helyet, vagy általunk vásárolt mobil WC-t beszerezni. 

 

A képviselő-testület a Váli Tűzoltó Egyesület rendezvényének megtartására 230 eFt 

támogatást biztosít. 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

71/2016.(IV.28.) számú határozata 

Váli Tűzoltó Egyesület támogatásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váli Tűzoltó Egyesület Szent Flórián Napi 

rendezvény megtartására, vendéglátásra 230 eFt támogatást biztosít, a jegyzőkönyv 

mellékletét képező támogatási szerződés feltételeinek megfelelően. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

- VÉKA Egyesület  

 

 Bechtold Tamás: A VÉKA Egyesület a Bíbor néptánccsoporttal közösen az idén tartja 6. 

alkalommal a Váli-Völgyi Vigasságot. Külföldi fellépők is jönnek a rendezvényre. Az 

Egyesület 300 eFt támogatást kér az Önkormányzattól a rendezvény megtartásához. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a Véka Egyesület kérelmét 

megtárgyalta és a rendezvényt 300 eFt összeggel javasolja támogatni. 

 

A képviselő-testület vita nélkül támogatja a VÉKA Egyesület által tartandó 6. Váli –Völgyi 

Vigasságok rendezvényt 300 eFt összeggel. 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

72/2016.(IV.28.) számú határozata 

a VÉKA Egyesület támogatásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a VÉKA Egyesület és a Bíbor néptánccsoport 

szervezésében tartandó 6. Váli-Völgyi Vigasságok megrendezéséhez 300 eFt összeggel járul 

hozzá, a jegyzőkönyv mellékletét képező támogatási szerződés feltételeinek megfelelően. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

- Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása 
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Bechtold Tamás: Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány a Bicskei Mentőállomás 

támogatására kérelmet nyújtott be. Anyagi helyzetünkre tekintettel, illetve, hogy elég sok 

megkeresés érkezik, javasolja a képviselő-testületnek, 25 eFt-tal támogassa az Alapítványt. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrend Bizottság az Országos Mentőszolgálat 

Alapítvány kérelmét megtárgyalta és a Bicskei Mentőállomás támogatására 25 eFt összeget 

javasol elfogadni a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület vita nélkül az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére a Bicskei 

Mentőállomás támogatására 25 eFt támogatást nyújt. 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

73/2016.(IV.28.) számú határozata 

az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 

(1182. Budapest, Királyhágó u. 70.) részére a Bicskei Mentőállomás támogatására 25 eFt 

összeg támogatást nyújt, a jegyzőkönyv mellékletét képező támogatási szerződés feltételeinek 

megfelelően. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

- Medicopter Alapítvány támogatása 
 

Bechtold Tamás: Az előző kérelemhez hasonlóan javasolom a 25 eFt támogatást a Medicopter 

Alapítvány részére. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a Medicopter Alapítványt 

25 eFt összeggel javasolja támogatni. 

 

A képviselő-testület vita nélkül a Medicopter Alapítványt 25 eFt összeggel támogatja. 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

74/2016.(IV.28.) számú határozata 

a Medicopter Alapítvány támogatásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Medicopter Alapítványt (1088. Budapest, 

Rákóczi út 51. 1/1.) 25 eFt összeggel támogatja, a jegyzőkönyv mellékletét képező támogatási 

szerződés feltételeinek megfelelően. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

- Váli Út Hagyományőrző Egyesület támogatása 
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Bechtold Tamás: A Váli Út Hagyományőrző Egyesület a Balánbányáról érkező gyermekek 

egy hetes táboroztatásához kér 250 eFt támogatást. 

 

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

Egyesület kérelmére 250 eFt támogatást javasol elfogadni a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 250 eFt támogatást nyújt a Váli Út Hagyományőrző Egyesület 

Balánbányáról érkező gyermekek táboroztatásához. 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

75/2016.(IV.28.) számú határozata 

a Váli Út Hagyományőrző Egyesület támogatásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váli Út Hagyományőrző Egyesület részre a 

Balánbányáról érkező gyermekek táboroztatásához 250 eFt összeget biztosít, a jegyzőkönyv 

mellékletét képező támogatási szerződés feltételeinek megfelelően. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

- Vál Községi Sportbarátok Egyesülete 

 

Kárpáti Hajnalka: Lesz még kérelme a sportkörnek ezen felül? 

 

Ádám Zsuzsanna: Valamilyen limitet kellett volna szabni, hogy mennyi összeget lehet 

igényelni az önkormányzattól. 

 

Bechtold Tamás: A elmúlt évben 1 mFt volt betervezve a költségvetésbe a Sportkör részére. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság Vál Községi Sportbarátok 

Egyesülete részére 400 eFt támogatás elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület Vál Községi Sportbarátok Egyesületét 400 eFt összeggel támogatja. 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

76/2016.(IV.28.) számú határozata 

a Vál Községi Sportbarátok Egyesülete támogatásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vál Községi Sportbarátok Egyesület részére 

400 eFt támogatást nyújt bírói költségek, játékosok utaztatására, üzemanyagra, és egyéb 

költségekre, a jegyzőkönyv mellékletét képező támogatási szerződés feltételeinek 

megfelelően. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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9. Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről 

és működéséről 

 

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

Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámolót 

megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

77/2016.(IV.28.) számú határozata 

a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi működéséről szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 

2015. évi működéséről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 

 

Felelős: dr. Balogh Lóránd jegyző 

Határidő: azonnal 

 

10./ Napirend 

 Tárgy: A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi előirányzat -  módosítása 

 

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

Önkormányzati Hivatal 2015. évi előirányzat módosítást, és javasolja elfogadásra a képviselő-

testületnek. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi 

határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

78/2016.(IV.28.) számú határozata 

a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 

215. évi módosított költségvetését 77.758 eFt bevételi és 77.758 eFt kaidási főösszeggel 

elfogadja. 

 

Kajászó Község Önkormányzatát terhelő költség előirányzata: 16.182.556 Ft 

Kajászó Községre jutó állami támogatás: 15.583.560 Ft 

 

Gyúró Község Önkormányzatát terhelő költség előirányzata: 18.588.124 Ft 

Gyúró Községre jutó állami támogatás: 17.848.425 Ft 

 

Vál Község Önkormányzatát terhelő költség előirányzata: 42.987.118 Ft 

Vál Község árbevételének előirányzata: 307.798 Ft 

Vál Községre jutó állami támogatás: 39.204.694 Ft 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 



 

10 

 

 

11./ Napirend 

 Tárgy: Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásának értékelése 

 

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

Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és javasolja 

elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

79/2016.(IV.28.) számú határozata 

a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 

2015. évi költségvetésének teljesítését 75.065 eFt bevételi és 77.758 eFt kiadási főösszeggel 

elfogadja. 

 

Az 5. mellékletben megállapított maradvány 2.693 eFt, mely 2016. évben személyi jellegű 

kiadásokra fordítható. 

 

A 20.912 Ft többletként kifizetett költséget Kajászó Község Önkormányzata utalja Vál 

Község Önkormányzat CIB Banknál vezetett 107700440-68885711-51100005 számú 

számlájára. 

 

A 750 Ft többletként kifizetett költséget Gyúró Község Önkormányzata utalja Vál Község 

Önkormányzat CIB Banknál vezetett 10700440-68885711-5110005 számú számlájára. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

12./ Napirend 

 Tárgy: Az ENERIN Sümeg Energetikai Kft. ajánlatának megvitatása 

 

Kőszegi László: Ha Gyúrón elkezdődik a beruházás, nézzük meg. 

 

Csókás Zsolt: Nem az a kérdés, hogy milyen volt és milyen lesz a közvilágítás. Válon nincs 

probléma a közvilágítással. Az én gondom az, hogy ha leszerződünk 230 db lámpatestre és 

utána látjuk még, hogy hova kellene kiépíteni, annak a költsége viszont nagyon sok. 

 

Bechtold Tamás: Ami a beruházás mellett szól – a zöld energiát hasznosítani, kevesebb 

energiát fogyasztani. Ha minőségileg nem elégednénk meg, abból botrány lesz. 

 

Csókás Zsolt: Esetleg még azt lehetne, hogy szakaszosan elkészíttetni és véleményeztetni. 

 

Bechtold Tamás: Az is biztos, hogy gyorsan fejlődik a tudomány, jelen pillanatban jól 

működik a közvilágítás. Érdemes várni. 

 

Kőszegi László: Lehet, hogy öt év múlva megfizethető lesz a korszerűsítés. 
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Csókás Zsolt: A világítást állami pénzből fizetjük. Nem vagyunk rászorulva. 

 

A képviselő-testület Az ENERIN Sümeg Energetikai Kft. ajánlatával nem kíván élni, nem 

rendeli meg a közvilágítás korszerűsítését. 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

80/2016.(IV.28.) számú határozata 

az ENERIN Sümeg Energetikai Kft. ajánlatáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ENERIN Sümeg 

Energetikai Kft. ajánlatával nem kíván élni, nem rendeli meg a közvilágítás korszerűsítését. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

13./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló Vál Község háziorvosának 2015. évi tevékenységéről 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a háziorvos 2015. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-

testületnek. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi 

határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

81/2016.(IV.28.) számú határozata 

a háziorvos 2015. évi munkájáról szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvos 2015. évi munkájáról szóló 

beszámolót elfogadja és megköszöni a Doktor Úrnak Vál Község egészségügyi helyzetének 

javításáért tett munkáját. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

dr. Milvius Lóránt: Megkérdezi, hogy lesz-e mentőállomás, mit lehet tudni róla? 

 

Bechtold Tamás: Az Országos Mentőszolgálat igazgatója volt itt személyesen és megnézte a 

Tűzoltó laktanya középső szintjét. Teljesen elfogadhatónak tartja. Pénzt az átalakításhoz nem, 

de személyzetet és autót tudnak biztosítani. Megterveztetjük az átalakítást és majd meglátjuk 

a továbbiakat. A Vereb-Gyúró összekötő út megépítésével a mentő mentési útvonala is jóval 

megrövidülne. 
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14./ Napirend 

 - Egyebek 

  - Telek vásárlás 

 

Bechtold Tamás: Aláírásra került az Állam által megítélt 40 mFt támogatási szerződés. Ezt az 

összeget címzetten kapjuk, melyben megjelöltük a foci pálya melletti terület megvásárlását 

2,7 mFt összeggel. Most, hogy a pénzt megkapjuk, aktuálissá válik a telekvásárlás. Nagy 

József tulajdonossal a Vál 495 hrsz-ú 3441 m2 területű telekre kialkudtam a 2,7 mFt vételárat. 

 

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

és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

82/2016.(IV.28.) számú határozata 

a Nagy József tulajdonát képező Vál 495 hrsz-ú 3441 m2 területű telek vásárlásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nagy József 2473. Vál, 

Rákóczi u. 49. szám alatti lakos tulajdonát képező Vál 495 hrsz-ú 3441 m2 területű kivett 

beépítetlen területet 2.700.000.-Ft vételárért megvásárolja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

-  TOP pályázat benyújtásáról döntés 

 

Bechtold Tamás:  A pályázaton a fenntartó indulhat, ezért hozzon a képviselő-testület egy elvi 

döntést a TOP pályázaton való részvételről. A támogatás 100 %-os. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

83/2016.(IV.28.) számú határozata 

TOP pályázat benyújtásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete elvi döntést hoz a TOP pályázaton való 

részvételről a Váli Mesevölgy Óvoda eszközfejlesztésére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

- Belső ellenőrzési intézkedési tervek elfogadása 

 

dr. Balogh Lóránd: A belső ellenőrzési jelentésből a megállapításokat emeltem ki. Súlyos 

szabálytalanságokat nem tár fel a jelentés. Az óvodánál a hiányzó igazolások beszerzése, a 

hivatalnál a kockázatkezeléssel kapcsolatos felmérés a feltárt hiányosságok. Összességében a 

belső ellenőrzési jelentés véleménye, korlátozottan megfelelő. A feltárt hiányosságokra 

intézkedési tervet készítettem, mely az előterjesztés része. 
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Bechtold Tamás: Elsőként „az Önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítása és az 

egyes kontrolltevékenységek működésének szabályszerűségi ellenőrzése” folyamán feltárt 

hiányosságok megszüntetésére készített intézkedési tervet teszi fel szavazásra. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

84/2016.(IV.28.) számú határozata 

a belső ellenőrzés által, 

„az Önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítása és az egyes  

kontrolltevékenységek működésének szabályszerűségi ellenőrzése” 

folyamán feltárt hiányosságok megszüntetésére készített  

jegyzői intézkedési terv elfogadásáról 

 

1./ Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy belső ellenőrzés által 

„az Önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítása és az egyes kontrolltevékenységek 

működésének szabályszerűségi ellenőrzése” folyamán feltárt hiányosságok megszüntetésére 

készített jegyzői intézkedési tervet a melléklet szerint elfogadja. 

 

2./ Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési vizsgálat által 

feltárt hiányosságok orvoslására a jegyző által javasolt 2016. szeptember 30-i határnapot 

szabja meg. 

 

Felelős: jegyző  

Határidő: 2016. szeptember 30. 

 

A polgármester ezt követően a „Vál Község Önkormányzat 2014. évi állami támogatásokkal 

való elszámolásához létszámadatok megalapozottságának vizsgálata” folyamán feltárt 

hiányosságok megszüntetésére készített intézkedési tervet teszi fel szavazásra. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

85/2016.(IV.28.) számú határozata 

a belső ellenőrzés által, 

„Vál Község Önkormányzat 2014. évi állami támogatásokkal való elszámolásához a 

létszámadatok megalapozottságának vizsgálata” 

folyamán feltárt hiányosságok megszüntetésére készített 

jegyzői intézkedési terv elfogadásáról 

 

1./ Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy belső ellenőrzés által 

„Vál Község Önkormányzat 2014. évi állami támogatásokkal való elszámolásához a 

létszámadatok megalapozottságának vizsgálata” folyamán feltárt hiányosságok 

megszüntetésére készített jegyzői intézkedési tervet a melléklet szerint elfogadja. 

 

2./ Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési vizsgálat által 

feltárt hiányosságok orvoslására a jegyző által javasolt 2016. szeptember 30-ei határnapot 

szabja meg. 

 

Felelős: Jegyző 
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Határidő: 2016. szeptember 30. 

 

Fentiek alapján a polgármester a 2015. évi összesített belső ellenőri beszámolót teszi fel 

szavazásra. 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

86/2016.(IV.28.) számú határozata 

a 2015. évi összesített belső ellenőri beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2015. évi összesített belső ellenőri 

beszámolót. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Több kérdés, hozzászólás, javaslat a nyílt ülést nem hangzott el, így megköszöni a 

polgármester a részvételt és az ülést 19.oo órakor bezárja. 

 

 

     -k.m.f.- 

 

 

 

 Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 

 polgármester      jegyző 

 

 

 

 

 Kocsis Bálint      Csókás Zsolt 

 hitelesítő      hitelesítő 
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