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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 24-én 

  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,  

 

Meghívottként van jelen: 

Dr. Balogh Lóránd jegyző, Dr. Milvius Lóránt háziorvos, Dr. Varga Márta 

Martonvásári Járási Hivatalvezető helyettes 

 

NAPIREND ELŐTT 

 

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

Megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 6+1 fő képviselői létszámból 5 fő jelen van.  

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

valamint a jegyzőkönyvvezetőre Simon Lászlónéra. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

90/2016. (V.24.) számú határozata 

a képviselő-testület 2016. május 24-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. május 24-i ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőinek Kocsis Bálint és Kárpáti Hajnalka  képviselőt választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ezt követően a napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot a polgármester az alábbi 

kiegészítéssel: 

- Rendőrségi beszámoló 

- Együttműködési Megállapodás Sportkörrel 

- Iskola kérelme 

- Szabadidő park beruházás 

- Plusz Kormányzati funkcióról döntés 

Javasolja, hogy a jelenlévő vendégekre tekintettel a Rendőrségi beszámolót vegye elsőként 

napirendre a képviselő-testület. 

 

A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalását 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással fogadta 

el az alábbiak szerint, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

91/2016.(V.24.) számú határozata 

a képviselő-testület 2016. május 24-i ülés napirendjéről 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. május 24-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el: 

 

Napirend:         Előterjesztő 

 

1./ A Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója  Bechtold Tamás 

     Vál 2015. évi bűnügyi – közbiztonsági helyzetéről   polgármester 

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

          polgármester 

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

          jegyző 

4./ Vál Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének   Bechtold Tamás 

     módosítása         polgármester 

5./ Vál Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának   Bechtold Tamás 

     elfogadása         polgármester 

6./ Vál Község helyi adókról szóló önkormányzati rendeletének  Dr. Balogh Lóránd 

     elfogadása         jegyző 

7./ Vál Község talajterhelési díj helyi szabályairól szóló   Dr. Balogh Lóránd 

     önkormányzati rendeletének elfogadása     jegyző 

8./ Döntés TOP pályázati forráshoz benyújtandó két pályázat  Bechtold Tamás 

     kérdésében         polgármester 

9./ Döntés Belügyminisztériumi pályázati forráshoz út és járda  Bechtold Tamás 

     építésre benyújtandó pályázat kérdésében    polgármester 

10./ Döntés támfal építésre beérkezett árajánlatok kérdésében  Bechtold Tamás

          polgármester 

11./ Döntés helység bérleti szerződés kérdésében    Bechtold Tamás 

          polgármester 

12./ Beszámoló a VÉKA Egyesület 2015. évi tevékenységéről  Bechtold Tamás 

          polgármester 

13./ Beszámoló a VGKTE Egyesület 2015. évi tevékenységéről  Bechtold Tamás 

          polgármester 

14./ A Váli Mesevölgy Óvoda Alapító okiratának módosítása  Dr. Balogh Lóránd  

          jegyző 

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

     és Üzemeltető Intézményi Társulás 2015. évi beszámolójának  polgármester 

     és költségvetésének módosításának megvitatása 

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

      és Üzemeltető Intézményi Társuzlás gördülő fejlesztési tervére polgármester 

     érkezett árajánlatok megvitatása 

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

     és Üzemeltető Intézményi Társulás megszüntetéséhez és  polgármester 

     átalakításához szükséges döntések meghozatala 

18./ Egyebek 

 - Regio Regioa kiadvány 

 - Vál Községi Sportbarátok Egyesületével Megbízási Szerződés 

 - Iskola pince felújítása 

 - Szabadidő park térkövezése 

 - T ÍZEK Természetes Ízeket Előállítók Közössége Kft. számára 

    székhely bejegyzés engedélyezése 
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- Nyárfa visszavágása 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1./ Napirend 

 Tárgy: A Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Vál 2015. évi 

bűnügyi – közbiztonsági helyzetéről 

 

Bechtold Tamás megkérdezi Dr. Sági János r. ezredestől, hogy a beszámolóval kapcsolatban 

van-e kiegészítése. 

 

Dr. Sági János: Elmondja, hogy a lehetőségekhez képest a körzeti megbízottat nem vonja el a 

településről. A migráns helyzet a Gárdonyi Kapitányság helyzetét is megnehezíti, mivel a 

határra irányítják a kollegákat. Kitért a statisztikai adatokra. 

 

Bereczki László: Mint körzeti megbízott megköszöni az Önkormányzattól kapott 

gépjárművel, illetve a fenntartási költség biztosítását. Nagy örömmel fogadta a felújított 

KBM-s irodát, és köszöni az irodai segítséget. 

 

Bechtold Tamás: Rákérdezett egy-két statisztikai adatra. 

 

Dr. Sági János: Válaszában elmondja, hogy a statisztikában vannak átfedések, mivel kétféle 

rendszerben kell jelenteni a bűneseteket. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Megkérdezi, hogy a térfigyelő kamera rendszer szabályos elhelyezése a 

KMB irodában hogyan működjön? Hol, ki az adatgazda? 

 

Dr. Sági János: A hatályos szabályok szerint lehet a rendőrség, a közterület felügyelet, akár 

társulással is. Ha a rendőrség az adatgazda, ott vannak belső szabályok, melyeket be kell 

tartani. 

 

Csókás Zsolt: A KMB-s irodában lesz kiépítve a központ.  Olyan rendszert szeretnénk, ami 

éjjel, nappal rögzíti az adatokat. 

 

Dr. Sági János: Természetesen lehetséges a KMB-s irodában a központ, a szabályos meneten 

végigmegyünk, egyeztetünk. 

 

Csókás Zsolt: Nagyon jó dolog, hogy a Rendőrség is részt vesz a falu rendezvényein. Esetleg 

ezen rendezvényeken a kerékpár regisztrációt nem lehetne megoldani? Az iskola oktatásba 

időszakosan közlekedésbiztonsági oktatás tartása megoldható-e? 

 

Dr. Sági János: A közlekedésbiztonsági oktatásnak nincs akadálya. A kerékpár regisztráció a 

Bicskei Kapitányság kezelésében van. 

 

Bereczki László: Év közben én is végeztem kerékpár regisztrációt. Az iskola-rendőr keretein 

belül tartok órát. Ha van igény, tartok órát. 
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A képviselő-testületnek több kérdése, hozzászólása nem volt, így felteszi a polgármester 

szavazásra a Gárdonyi Rendőrkapitányság beszámolóját. 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

92/2016.8V.24.) számú határozata 

a Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Vál 2015. évi bűnügyi – 

közbiztonsági helyzetéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének 

beszámolóját Vál 2015. évi bűnügyi – közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja 

és megköszöni a Gárdonyi Rendőrkapitányságnak a közbiztonság javítása érdekében tett 

munkáját. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről 

 

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

határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

93/2016.(V.24.) számú határozata 

a két ülés közti fontosabb eseményekről szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közti fontosabb eseményekről 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő azonnal 

 

3./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről 

 

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

határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

94/2016.(V.24.) számú határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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4./ Napirend 

 Tárgy: Vál Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 

 

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

megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.10.) számú 

önkormányzati rendelet módosítását vita nélkül 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

elfogadta, melyről az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

4/2016. (V.24.) rendelete 

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.10) számú önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

5./ Napirend 

 Tárgy: Vál Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadása 

 

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

megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

  

A képviselő-testület vita nélkül elfogadta Vál Község Önkormányzat 2015. évi 

zárszámadásáról szóló előterjesztést. 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

5/2016. (V.24.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról és a maradvány elszámolásáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Balogh Lóránd: A zárszámadási rendeletnek összhangban kell lennie a vagyonrendelettel, 

ezért szükséges a vagyon rendelet 36.§-át módosítani a vagyonkimutatással. 

 

A képviselő-testület az önkormányzati vagyonról szóló rendelet módosítást vita nélkül 5 igen, 

0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

6/2016.(V.24.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról szóló 

18/2012.(IX.06.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 
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6./ Napirend 

Tárgy: Vál Község helyi adókról szóló önkormányzati rendeletének elfogadása 

 

Dr. Balogh Lóránd: A helyi adókról szóló rendelet módosítása azért szükséges, mert 

törvényességi észrevételt kaptunk, hogy a vállalkozókkal kapcsolatban nem lehet mentességet 

adni egyes adónemre.  

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a helyi adókról szóló 

önkormányzati rendelet tervezetet megtárgyalta és az alábbiak szerint javasolja első 

olvasatban elfogadásra a képviselő-testületnek: 

- telekadó marad 

- az építményadó belterületi  lakás esetén 100 Ft/m2 

- az építményadó külterületi lakás esetén 400 Ft/m2 

- gazdasági tevékenységet szolgáló építmény kül- és belterületen 10 Ft/m2. 

 

A képviselő-testület a bizottság által a helyi adóra vonatkozó javaslatot elfogadja. A helyi 

adókról szóló rendelet tervezet első olvasatát 4 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással 

elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

95/2016.(V.24.) számú határozta 

a helyi adókról szóló rendelet első olvasatának elfogadása 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló rendelet tervezet első 

olvasatát elfogadja, további egyeztetések, átgondolás után újra tárgyalja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7./ Napirend 

 Tárgy: Vál Község talajterhelési díj helyi szabályairól szóló önkormányzati 

rendeletének elfogadása 

 

Dr. Balogh Lóránd: A talajterhelési díj helyi szabályairól szóló rendelettel kapcsolatban a 

Kormányhivatal észrevételt tett. A rendelet módosítása szükséges, de célszerű új rendelet 

alkotása. A díj mértéke nem változik, a mentességek körének változása is minimális. 

Mentességet kapnak azok az ingatlan tulajdonosok is, akiknek ingatlanán kizárólag kerti csap 

található. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a talajterhelési díj helyi 

szabályairól szóló rendelet tervezetet elfogadja, és elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta 

a talajterhelési díj helyi szabályairól: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testültének 

7/2016.(V.24.) önkormányzati rendelete  

a talajterhelési díj helyi szabályairól 
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(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

8./ Napirend 

 Tárgy: Döntés TOP pályázati forráshoz benyújtandó két pályázat kérdésében 

 

Bechtold Tamás: Két pályázaton szeretnénk indulni, az egyik TOP-3.2.1-15 Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése, a másik a TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a 

helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló 

energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében. 

A napelemes rendszereket a Kossuth u. óvodára, az Egészségházra, a Faluházra és a 

sportöltözőre szeretnénk kiépíteni a pályázati forrásból. 

A másik pályázati forrásból egy központi pellet kazánnal látnánk el az egészségház, a hivatal, 

a tűzoltóság, a faluház és később a reményeink szerint megépülő új óvodát és kastély épületét. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a TOP pályázatok 

benyújtását támogatja és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület a TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

pályázat benyújtását 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

96/2016.(V.24.) számú határozta 

 a TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat 

benyújtásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be bruttó 14.497.050,- Ft 

támogatásra „Váli középületek energiaellátása fotovoltaikus rendszerrel” címen TOP-3.2.1-15 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület a TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz 

illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, 

komplex fejlesztési programok keretében benyújtandó pályázatot 5 igen, 0 nem szavazattal és 

0 tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

97/2016.(V.24.) számú határozata 

TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, 

megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex 

fejlesztési programok keretében benyújtandó pályázatról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TOP-3.2.2-15 

Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások 

kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében 

intézményeket ellátó pellettüzelésű hőközpont és pelletáló üzem kialakítására. Egyben 

megbízza a polgármestert, hogy kezdje el a pályázat előkészítését. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9./ Napirend 

 Tárgy: Döntés Belügyminisztérium pályázati forráshoz, út és járda építésre 

benyújtandó pályázat kérdésében 

 

Bechtold Tamás: A Belügyminisztérium Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására írt ki pályázatot, belterületi utak, járdák, hidak felújítására. Lakosság arányosan 

lehet pályázatot benyújtani 85 %-os támogatottsággal. Vál tekintetében ez annyit jelent, hogy 

15.000.000.-Ft-ra nyújtunk be pályázatot, az önrész 2.647.059.-Ft, tehát a beruházás költsége 

17.647.059.Ft. A Vajda János utca páros oldalán szeretnénk a járdát megépíteni, illetve 

tovább, amennyire elég a pénz. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a pályázat benyújtását 

támogatja és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozat a 

pályázat benyújtásáról: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

98/2016.(V.24.) számú határozata 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó 

pályázatról döntés 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 15.000.000.-Ft pályázati összegre. 

A Képviselő-testület a  pályázati önerőt 2.647.059.-Ft-ot a költségvetéséből biztosítja. 

A beruházás összköltsége 17.647.059.-Ft, melyből a Vál, Vajda János u. (640 hrsz) és 

Damjanich u. (708 hrsz) egy szakaszának járda felújítását végeznék el, a pályázat 

mellékletében szereplő terveknek megfelelően. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10./ Napirend 

 Tárgy: Döntés támfal építésre beérkezett árajánlatok kérdésében 

 

Bechtold Tamás: A Vál, Ady Endre u. 3. előtti támfal kivitelezési munkákra az 

Önkormányzat vis-maior keretből kapott 9 mFt-ot. Elkészültek a kiviteli tervek. Három 

ajánlatot kértünk be a kivitelezésre, melyből a legkedvezőbb a Puhi-Tárnok Út- és Hídépítő 

Kft. által benyújtott ajánlat 13.653.294.-Ft. A kivitelezéshez szükséges 4.653.294.-Ft 

összegről kérem a képviselő-testület döntését, illetve a kivitelező személyéről. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a támfal építésre benyújtott 

árajánlatok közül a Puhi-Tárnok Kft. ajánlatát fogadta el, melyet javasol elfogadásra a 

képviselő-testületnek. 
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A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozat a 

támfal építésre vonatkozóan: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

99/2016.(V.24.) számú határozata 

a Vál, Ady Endre u. 3. szám előtt támfal építés kivitelezési munkáinak megrendeléséről 

 

1. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vál, Ady Endre u. 3. szám előtti támfal 

kivitelezési munkáit megrendelési a Puhi Tárnok Út- és Hídépítő Kft-től. (2461. Tárnok, 

Fehérvári út 34.) bruttó 13.653.294.-Ft értékben. 

Felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási Szerződés aláírására. 

2. Vál Község Önkormányzata a kivitelezéshez szükséges 4.653.294.-Ft önrészt saját 

költségvetéséből biztsítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

11./ Napirend 

 Tárgy: Döntés helyiség bérleti szerződés kérdésében 

 

Bechtold Tamás: Megkeresett a SIA-Fruitcotp Kft. hogy a Vajda János u. 36. szám alatti 

LEADER irodában kettő helyiséget bérbe venne havi 85.000.-Ft bérleti díjért, mely a rezsit is 

tartalmazza. A Leader Közösség anyagi helyzetére tekintettel az ő bérleti díjukat engedjük el. 

Így bevétel kiesés nem lesz, mivel kompenzáljuk a bérbeadással. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a helyiség bérleti szerződés 

megkötését elfogadja és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület a SIA-Fruitcor Kft. részére a Vajda János u. 36. szám alatti Leader 

Közösség két irodáját havi 85.000.-Ft összegért bérbe adja. 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

100/2016.(V.24.) számú határozata 

a SIA-Fruitcorp Kft. részére helyiség bérleti szerződésről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a SIA-Fruitcorp Kft. (2473. Vál, Vajda János 

utca 44.) részére bérbe adja 2016. május 01. napjától 2016. december 31. napjáig a Vál, Vajda 

János u. 36. szám alatti, az Önkormányzat tulajdonában lévő Leader Közösség által használt 

iroda két helyiségét havi 85.000.-Ft bérleti díjért. 

Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A Képviselő-testülete a Leader Közösség által fizetett bérleti díj elengedéséről 5 igen, 0 nem 

szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

101/2016.(V.24.) számú határozata 



 

10 

 

Leader Közösség bérleti díj elengedése 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Leader Közösség által bérelt 

Vál Vajda János u. 36. szám alatti iroda bérleti díját havi 85.000.-Ft-ot 2016. december 31-ig, 

elengedi. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

12./Napirend 

Tárgy: Beszámoló a VÉKA Egyesület 2015. évi tevékenységéről 

 

Ádám Zsuzsanna: A civil kerekasztal megbeszélésen tájékoztattam minden civil szervezetet, 

hogy a Képviselő-testület által alkotott rendelet alapján kell a beszámolót elkészíteni. Ebben a 

beszámolóban a kapott támogatási összegről nem esik szó, nincs számszaki beszámoló. 

 

Bechtold Tamás: Ha nem teljes a beszámoló, levesszük napirendről, majd a következő ülésen 

tárgyaljuk. 

 

13/ Napirend 

Tárgy:  Beszámoló a VGKTE Egyesület 2015. évi tevékenységéről 

 

A képviselő-testület a beszámolót vita nélkül 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

102/2016.(V.24.) számú határozata 

a VGKTE Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Válvölgye Gasztronómiai Kulturális és 

Turisztikai Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

14./ Napirend 

 Tárgy: A Váli Mesevölgy Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

 

Dr. Balogh Lóránd: A Váli Mesevölgy Óvoda Alapító Okiratának ellenőrzésekor derült ki 

adminisztrációs hiba. A óvoda két épületében a négyzetméter alapján 97 gyermek vehető fel. 

Az alapító okiratban hibásan 100 fő lett beírva. Ezt szükséges most módosítani, 2016. 

augusztus 30-i hatálybalépéssel. 

 

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

Alapító Okiratának módosítását elfogadta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület a Váli Mesevölgy Óvoda Alapító Okiratának módosítását 5 igen, 0 nem 

szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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Vál Községi Önkormányzat 

Képviselő- testületének 

103/2016. (V.24.) számú határozata 

a Váli Mesevölgy Óvoda  Alapító Okiratának módosításáról 

  

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váli Mesevölgy Óvoda  Alapító Okiratának 

módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 

 

2473 Az Alapító Okirat 6.2. pontjának helyébe a következő szöveg lép: 
„ 
6.2. A feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a 

köznevelési intézmény 

 feladat ellátási hely megnevezése 
tagozat 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 2473 Vál, Vajda János u. 45. - 50 
2 2473 Vál, Kossuth Lajos u. 12. - 47 
 „ 
 

2.) A módosítás 2016. augusztus 30. napjával hatályos. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

Dr. Balogh Lóránd: A gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének biztosítása 

kapcsán merült fel, hogy az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. 

függelékében az önkormányzat kormányzati funkciói között nem szerepel az intézményen 

kívüli gyermekétkeztetés. Ezért szükséges módosítani az SZMSZ 3. függelékét. 

 

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

határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

104/2016. (V. 24.) számú határozata 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (X. 22. ) 

önkormányzati rendelet 3. függelékének módosításáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (X. 22. ) önkormányzati rendeletének 3. függelékét 

jelen határozat mellékletének megfelelően módosítja 2016. június 01-i hatállyal. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 104/2016. (V. 24.) számú határozatának 

1. melléklete 
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3. függelék a 15/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelethez 

 

Az önkormányzat kormányzati funkciói 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

15./ Napirend 

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

Üzemeltető Intézményi Társulás 2015. évi beszámolójának és költségvetés 

módosításának megvitatása 

 

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

határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

105/2016.(V.24.) számú határozata 

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

Társulás 2015. évi költségvetés I-IV. negyedévi teljesítéséről és a 2015. évi költségvetés 

módosításáról 

 

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

Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás 2015. évi költségvetés I-IV. 

negyedévi teljesítését 

- bevételi főösszegét:  15.614 eFt-ban, 

- kiadási főösszegét:  15.495 eFt-ban 

állapítja meg.  

 

 

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

Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás 2015. évi költségvetésének 

módosítását elfogadja és az alábbi 

- bevételi főösszegét:  15.614 eFt-ban, 

- kiadási főösszegét:  15.495 eFt-ban 

állapítja meg.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

16./ Napirend 

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

Üzemeltető Intézményi Társulás gördülő fejlesztési tervére érkezett árajánlatok 

megvitatása 

 

Bechtold Tamás: A szennyvízelvezetés és tisztítás gördülő fejlesztési tervében szereplő és a 

MEKH által jóváhagyott I. ütemben (2016. évben) elvégzendő fejlesztési munkákra érkezett 

ajánlat alapján Fővállalkozói Szerződést szükséges kötni. A munkát a Fejérvíz Zrt. végzi el.  

 

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

határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

106/2016.(V.24.) számú határozata 
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a Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi 

Társulás gördülő fejlesztési tervére érkezett árajánlatok megvitatása 

 

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

Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás üzemeltetésében lévő Baracska-

Vál-Kajászó Önkormányzatok tulajdonában lévő 21-08581-1-003-00-12 kódszámú Baracska 

és Térsége Szennyvízelvezetés és – tisztítás – viziközmű rendszeren a 2016-2013. évi GFT-

ben szereplő és a MEKH által jóváhagyott I. ütemben (2016. évi) elvégzendő fejlesztési 

munkákra Fővállalkozói Szerződést köt a Fejérvíz Zrt-vel (8000. Székesfehérvár, Királysor 3-

15.) bruttó 13.868.400.-Ft fővállalkozási díjért. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Fővállalkozási Szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

17./ Napirend 

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

Üzemeltető Intézményi Társulás megszüntetéséhez és átalakításához szükséges döntések 

meghozatala 

 

Bechtold Tamás: A Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető 

Intézményi Társulás megszüntetésével kapcsolatban ügyvédi megbízást terjesztettem a 

képviselő-testület elé. A továbbiakban nem társulásként látjuk el a feladatot, hanem Baracska 

Önkormányzat fogja bonyolítani. A Társulás megszüntetésére és a jövőbeni feladat-ellátásra 

vonatkozó szerződés megkötésére és a tagok közötti elszámoláshoz kapcsolódik az Ügyvédi 

Megbízási Szerződés. Most csak az ügyvédi megbízásról kell dönteni, hogy előkészítse a 

megszüntetésre vonatozó iratanyagot és majd azt követően döntünk ténylegesen a Társulás 

megszüntetéséről és elszámolásáról. 

 

Csókás Zsolt: Milyen feltételekkel szűnik meg a társulás? 

 

Dr. Balogh Lóránd: Majd az Ügyvédi Iroda dolgozza ki és majd arról kell külön dönteni.  

 

Bechtold Tamás: Hozzon a képviselő-testület egy elvi döntést a társulás megszüntetéséről, és 

hozzon egy döntést az ügyvédi megbízásról. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

107/2016.(V.24.) számú határozata 

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

Társulás megszüntetéséről elvi döntés 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület elviekben hozzájárul a Baracska-Kajászó-Vál 

Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás megszüntetéséhez. A 

Társulás megszüntetésével kapcsolatos konkrét döntéseket később hozza meg a képviselő-

testület. 

 

Felelős: polgármester 
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Határidő: azonnal 

 

Ezt követően az ügyvédi megbízást tette fel a polgármester szavazásra, melyet a képviselő-

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

108/2016.(V.24.) számú határozata 

„Dr. Szekerczés” Ügyvédi Iroda megbízásának elfogadása 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Dr. Szekerczés” Ügyvédi Iroda 

megbízását a Baracska-Kajászó-Vál Vizközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető 

Intézményi Társulás megszüntetésével kapcsolatos iratanyag előkészítésére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

18./ Egyebek 

 Tárgy: Regio Regia kiadvány 

 

Bechtold Tamás: A Regio Regia kiadvány pártolói előfizetősére kaptunk ajánlatot, mely évi 

egyszeri díj bruttó 21.000.-Ft Az lapban megjelenik Válról szóló cikk. Ehhez kérem a 

képviselő-testület támogatását. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Regio Regia 

magazin párolói előfizetését és csatlakozási nyilatkozatát, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

109/2016.(V.24.) számú határozata 

a Regio Regia magazin pártolói előfizetéséről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Regio Regia magazin pártolói előfizetését 

elfogadja évi bruttó 21.000.-Ft összegben. 

Felhatalmazza a polgármestert a pártolói csatlakozási nyilatkozat aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 Tárgy: Vál Községi Sportbarátok Egyesületével Megbízási Szerződés 

 

Bechtold Tamás: A Sportegyesület az itt élők és itt tanulók számára rekreációs 

sportszolgáltatást, valamint szabadidős, sport prevenciós szolgáltatást nyújt a megbízási 

szerződés alapján. 

 

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

határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

110/2016.(V.24.) számú határozata 

Vál Község Sportbarátok Egyesületével Megbízási Szerződés megkötéséről 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete Megbízási Szerződést köt Vál Község 

Sportbarátok Egyesületével Vál településen élők és az itt tanulók számára rekreációs 

sportszolgáltatás, valamint szabadidős, sport prevenciós szolgáltatás nyújtására 1.050.000.-Ft 

értékben. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megbízási Szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

- Iskola pince felújítás 

 

Bechtold Tamás: Az iskola keresett meg a pince felújítása ügyében, mivel nincs tárolásra más 

helyiségük. A pince viszont nagyon vizes. 

 

Csókás Zsolt: Kérjen az iskola árajánlatot a munka elvégzésére. Annak függvényében tudunk 

dönteni. 

 

- Szabadidő park térkövezése 

 

Bechtold Tamás: A Szabadidő park térkövezését szeretnénk elvégezni, ugyanis a sugárban 

kialakított kavicsos területet nem lehet használni, ott nem lehet sátrat felállítani, padot lerakni.   

A térkövezést a közhasznú munkások végzik, a térkő kerül pénzbe, ennek költsége 300-350 

eFt. Ehhez kérem a képviselő-testület hozzájárulását. 

 

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

határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

111/2016.(V.24.) számú határozata 

a Szabadidő park térkövezése 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szabadidő park térkövezését 

elvégzi. A térkövezés megvalósításához szükséges anyagbeszerzésre 350.000.- Ft 

keretösszeget állapít meg. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkálatok elvégzéséhez szükséges 

anyagok beszerzésére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 Tárgy: T ÍZEK Természetes Ízeket Előállítók Közössége Kft. számára székhely 

bejegyzés engedélyezés 

 

Bechtold Tamás: A Leader Közösség helyiségébe a Vál, Vajda János u. 36. szám alatt lévő 

ingatlanra szeretne székhelyet bejegyeztetni a T ÍZEK Kft. Mivel az ingatlannak az 
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Önkormányzat a tulajdonosa, egy hozzájáruló nyilatkozat szükséges a székhely bejegyzéshez. 

Véleményem szerint nincs akadálya a hozzájárulásunknak. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

112/2016.(V.24.) számú határozata 

a T ÍZEK Természetes Ízeket Előállítók Közössége Korlátolt Felelősségű Társaság 

számára székhely bejegyzés engedélyezéséről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy térítésmentesen hozzájárul 

ahhoz, hogy a T ÍZEK Természetes Ízeket Előállítók Közössége Korlátolt Felelősségű 

Társaság (székhely: 2473. Vál, Vajda János u. 36.) az Önkormányzat tulajdonát képező, a 

2473. Vál, Vajda János u. 36. szám alatt található ingatlant székhelyként az illetékes 

cégbíróságon bejelentse, illetőleg azt központi ügyintézésének, valamint gazdasági 

tevékenységének végzése helyeként használja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hozzájáruló nyilatkozatot aláírja.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 Tárgy: Nyárfa visszavágása 

 

Bechtold Tamás: A Széchenyi utcában a foci pálya és a Szt. István téri ingatlanok kertjeinek 

végében lévő 9 db nyárfa visszavágásáról van szó. A balesetveszély és megújítás miatt 

szükséges a nyárfák visszavágása. A munka végzésére az árajánlat bruttó 445.770.-Ft, mely 

ajánlatot a Garden Fasorfenntartó Kft. (1214. Budapest, II. Rákóczi F. út. 324.) nyújtotta be. 

 

A képviselő-testület vita nélkül elfogadta a Garden Fasorfenntartó Kft. nyárfa visszavágásra 

adott ajánlatot bruttó 445.770.-Ft összegre. 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

113/2016.(V.24.) számú határozata 

nyárfa visszavágásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Garden Fasorfenntartó Kft. (1214. 

Budapest, II. Rákóczi F. út 324.) ajánlatát 9 db nyárfa visszavágására bruttó 445.770.-Ft 

összeggel. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

ülést 20.10 órakor bezárja és zárt ülést rendel el. 

 

 

     -k.m.f.- 
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