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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 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, Dancsi Tiborné  

 

 

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 19. 00 órakor megnyitotta. 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre, Kőszegi László képviselőre  és Ádám Zsuzsanna 

alpolgármesterre, 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 

124/2016. (VI. 28.) számú határozata 

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

 

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

hitelesítőinek Kőszegi László képviselőt és Ádám Zsuzsanna alpolgármestert választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

kiegészítéssel: 

- Út és járda építés. 

 

Javasolja, hogy a jelenlévő vendégre tekintettel a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2015. 

évi tevékenységéről szóló beszámolót vegye elsőként napirendre a képviselő-testület, majd 

plusz napirendként, az út és járdaépítést. 
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A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalását 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással fogadta 

el az alábbiak szerint, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

125/2016.(VI. 28..) számú határozata 

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

 

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

alábbiak szerint fogadja el. 

 

Napirend        Előterjesztő 

 

1./ Szakmai beszámoló a Szent László Völgye Segítő Szolgálat Bechtold Tamás 

     2015. évi tevékenységéről      polgármester 

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

         polgármester 

3./ Beszámoló a Lejárt határidejű határozatok teljesítésérő  Dr. Balogh Lóránd 

         jegyző 

4./ Vál Község adórendeletének elfogadása    Bechtold Tamás 

         polgármester 

5./ Szakmai beszámoló a Vörösmarty Mihály Könyvtár által  Bechtold Tamás 

     ellátott KSZR rendszer 2015. évi tevékenységéről  polgármester 

6./ Beszámoló a Váli Mesevölgy Óvoda 2015. évi   Dr. Balogh Lóránd 

     tevékenységéről       jegyző 

7./ Szakmai beszámoló a Martonvásári Járási Hivatal 2015. évi Bechtold Tamás 

     gyámügyi és gyámhatósági tevékenységéről   polgármester 

8./ Szakmai beszámoló a Váli Közös önkormányzati Hivatal Bechtold Tamás 

     2015. évi szociális tevékenységéről    polgármester 

9./ Szakmai beszámoló az Országos orvosi Ügyelet Egészségügyi Bechtold Tamás 

     Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi   polgármester 

     tevékenységéről 

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

      valamint az Önkormányzattó kapott támogatás felhasználásáról polgármester 

11./ Tessely Zoltán Országgyűlési-képviselő Úr levelének  Bechtold Tamás 

       megvitatása       polgármester 

12./ Döntés vis-maior pályázat benyújtásáról   Bechtold Tamás 

         polgármester 

13./ Döntés helyi értéktár programban való részvételről és  Bechtold Tamás 

       értéktár létrehozataláról – Hungarikum pályázaton  polgármester 

      való indulásról 

14./ Döntés rendkívüli települési támogatás igényléséről  Bechtold Tamás 

                polgármester 

15./ Szándéknyilatkozat önkormányzati tulajdonú ingatlan  Bechtold Tamás 

       helyiségeinek ingyenesen történő használatba átadásáról, polgármester 

       az OMSZ részére mentőállomás üzemeltetése céljából  

16./ Döntés a Váli Közös Önkormányzati Hivatal felújításával  Bechtold Tamás 

      kapcsolatban felmerült pótmunkák elfogadásáról  polgármester 

17./ Döntés hőközpont tervezésére beérkezett árajánlatokról, Bechtold Tamás 

       illetve energetikai pályázat keretében megvalósuló  polgármester 

      hőközpont fejlesztés bekerülési költségeinek meghatározásáról 
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18./ Döntés a Faluszépítő és –védő Egyesület kérelméről  Bechtold Tamás 

         polgármester 

19./ Javaslat Bölcsődei ellátás megszervezésére a Szent László Bechtold Tamás 

       Völgye Többcélú Kistérségi Társulás keretében  polgármester 

20./ Javaslat főépítész alkalmazására a Szent László Völgye Bechtold Tamás 

       Többcélú Kistérségi Társulás keretében    polgármester 

21./ Egyebek 

     - Út és járdaépítés 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1./ Napirend 

 Tárgy: Szakmai beszámoló a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2015. évi 

tevékenységéről 

 

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

javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

Bechtold Tamás: A településen a házi segítségnyújtás mindenki megelégedésére működik. 

 

Dancsi Tiborné: A családgondozói tevékenység dolgozónként 25 családot érint. 

 

A képviselő-testület a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2015. évi tevékenységéről szóló 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

126/2016.(VI.28.) számú határozata 

a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 

2015. évi tevékenységéről 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 

2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről 

 

Csókás Zsolt: Hol tart a kamera rendszer kiépítése? 

 

Bechtold Tamás: Részben E-ON engedélyre várunk. Még mindig az oszlopokra kihelyezendő 

kamerák helyével kapcsolatos egyeztetések folynak. Egyeztető tárgyalásokat folytattunk az 

ügyben, hogy a figyelő rendszer a KMB irodába kerüljön kiépítésre. 
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A képviselő-testület a két ülés közti fontosabb eseményekről szóló beszámolót 7 igen, 0 nem 

és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

127/2016.(VI.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 

 

3./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

128/2016.(VI.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 

 

4./ Napirend 

 Tárgy: Vál Község adórendeletének elfogadása 

 

Dr. Balogh Lóránd: A helyi adórendeleteink felülvizsgálata során a Fejér Megyei 

Kormányhivatal illetékesei több módosítási javaslattal éltek. A megfogalmazott javaslatokkal, 

módosításokkal egy új rendelet elfogadása ésszerű. 

 

Bechtold Tamás: A telekadó marad, az építményadó nem csak a külterületen, hanem 

belterületen is kivetésre kerül a nem lakás céljára szolgáló építmény esetén 400.-Ft/m2/év 

összegben. 

 

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

rendelet tervezetet elfogadta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület a helyi adókról szóló rendeletet 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással 

elfogadta, melyről az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról 
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(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

 

5./ Napirend 

 Tárgy: Szakmai beszámoló a Vörösmarty Mihály könyvtár által ellátott KSZR 

rendszer 2015. évi tevékenységéről 

 

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

megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a Vörösmarty 

Mihály Könyvtár által ellátott KSZR rendszer 2015. évi tevékenységéről szóló szakmai 

beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

129/2016.(VI.28.) számú határozata 

a Vörösmarty Mihály Könyvtár KSZR rendszerrel kapcsolatos 2015. évi 

tevékenységéről 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vörösmarty Mihály Könyvtár KSZR 

rendszerrel kapcsolatos 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a Váli Mesevölgy Óvoda 2015. évi tevékenységéről 

 

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

2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és javasolja elfogadásra a 

képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a Váli Mesevölgy 

Óvoda 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

130/2016.(VI.28.) számú határozata 

a Váli Mesevölgy Óvoda 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Mesevölgy Óvoda 2015. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja és megköszöni az Intézmény dolgozóinak a 

település gyermekeiért végzett munkájukat. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bechtold Tamás: Az Önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel, illetve a gyermek létszámot 

figyelembe véve az óvoda pedagógusok létszámát 1 fővel szükséges csökkenteni. Egy fő 

határozott idejű szerződéssel dolgozott az óvodában, az ő szerződését nem hosszabbítjuk meg.  
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Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az óvoda pedagógusok 

számát a 2016/2017. évre 8 főben javasolja elfogadásra. 

 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással döntött a Váli Mesevölgy Óvoda óvoda 

pedagógus létszámát 8 főben határozza meg a 2016/2017. nevelési évben, melyről az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

131/2016.(VI.28.) számú határozata 

a Váli Mesevölgy Óvoda pedagógus létszámának meghatározása 

a 2016/2017. nevelési évre 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váli Mesevölgy Óvoda pedagógus létszámát 

a 2016/2017. nevelési évre 8 főben határozza meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7./ Napirend 

 Tárgy: Szakmai beszámoló a Martonvásári Járási Hivatal 2015. évi gyámügyi és 

gyámhatósági tevékenységéről 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a Martonvásári Járási 

Hivatal 2015. évi gyámügyi és gyámhatósági tevékenységéről szóló szakmai beszámolót 

megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással fogadta el a Martonvásári Járási Hivatal 

2015. évi gyámügyi és gyámhatósági tevékenységéről szóló szakmai beszámolót, melyről az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

132/2016.(VI.28.) számú határozata 

a Martonvásári Járási Hivatal 

2015. évi gyámügyi és gyámhatósági tevékenységéről 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásári Járási Hivatal 2015. évi 

gyámügyi és gyámhatósági tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8./ Napirend 

 Tárgy: Szakmai beszámoló a Váli Közös önkormányzati Hivatal - Vált érintő - 

2015. évi szociális tevékenységéről 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a Vál Községet érintő 205. 

évi szociális tevékenységről szóló szakmai beszámolót elfogadta és javasolja elfogadásra a 

képviselő-testületnek. 
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A képviselő-testület vita nélkül 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a Váli Közös 

Önkormányzati Hivatal – Vál Községet érintő – 2015. évi szociális tevékenységről szóló 

szakmai beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

133/2016.(VI.28.) számú határozata 

a Váli Közös Önkormányzati Hivatal – Vál Községet érintő – 

2015. évi szociális tevékenységéről 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal – 

Vál Kzséget érintő – 2015. évi szociális tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9./ Napirend 

 Tárgy: Szakmai beszámoló az Országos orvosi ügyelet Egészségügyi Szolgáltató 

Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az Országos orvosi ügyelet 

Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló szakmai 

beszámolót megtárgyalta és javasolja, hogy a konkrét problémákat továbbítsuk az Orvosi 

Ügyelet felé. 

 

Bechtold Tamás: A helyi újságba egy kérdőív segítségével véleményeztessük az orvosi 

ügyelet tevékenységét a település lakosaival. A beérkezett véleményeket továbbítjuk az 

Országos orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. felé.  

 

A képviselő-testület az Országos orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú 

Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót 7 igen, 0 nem és 0 

tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

134/2016.(VI.28.) számú határozata 

az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 

2015. évi tevékenységéről 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Orvosi Ügyelet 

Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Felelős. polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a VÉKA Egyesület 2015 évi tevékenységéről, valamint az 

Önkormányzattó kapott támogatás felhasználásáról 
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Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a VÉKA Egyesület 2015. 

évi munkájáról és támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadta és javasolja 

elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a VÉKA 

Egyesület 2015. évi munkájáról és támogatás felhasználásáról szóló beszámolót, melyről az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

135/2016.(VI.28.) számú határozata 

a VÉKA Egyesület 2015. évi munkájáról és támogatás felhasználásról szóló 

beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának képviselő-testülete a VÉKA Egyesület 2015. évi munkájáról, 

valamint az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

11./ Napirend 

 Tárgy: Tessely Zoltán Országgyűlési Képviselő Úr levelének megvitatása 

 

Bechtold Tamás: Tessely Zoltán Országgyűlési képviselő Úr megkeresett, hogy 50 kárpátaljai 

magyar fiatal táboroztatásához járuljon hozzá az Önkormányzat. 

 

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

50 eFt-tal javasolja támogatni a kárpátaljai fiatalok táboroztatását. 

 

A képviselő-testület a bizottság javaslatával egyetért, melyről 7 igen, 0 nem és 0 

tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

136/2016.(VI.28.) számú határozata 

Kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdüléséhez hozzájárulásról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tessely Zoltán országgyűlési 

képviselő megkeresésére, Bicske Város Önkormányzata által szervezett „Kárpátaljai magyar 

fiatalok magyarországi üdüléséhez” 50 eFt összeggel járul hozzá. 

Utasítja a polgármestert, hogy a megadott számlaszámra az összeget utalja át, a költségvetés 

tartalékkeretének terhére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

12./ Napirend 

 Tárgy: Döntés vis-maior pályázat benyújtásáról 

 

Bechtold Tamás: A június eleji viharkárok enyhítésére vis-maior igényünket nyújtjuk be a 

károk enyhítésére a Damjanich utca, Újhegy utca, Petőfi Sándor utca, Magyar köz 
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vízelvezetési problémák megoldására, illetve a Kossuth utca és Ady Endre utca közötti támfal 

megépítésére, illetve Ady Endre utca úthelyreállításra.  

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a vis-maior pályázat 

benyújtását támogatja. 

 

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

pályázat benyújtásáról. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

137/2016.(VI.28.) számú határozata 

vis-maior pályázat benyújtásáról 
 

A Vál Községi Önkormányzat Képviselő-testület, úgy határozott, hogy vis maior támogatás 

címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

 

A káresemény megnevezése: Vál Község, 2016. június 05-ei esőzések okozta károk kijavítása 

iránti vis-maior pályázat 

 

  helye :        Vál, Damjanich u - Magyar köz kereszteződése. (879. hrsz., 893. hrsz.) 

      Vál, Petőfi utca (763/2. hrsz.),  

       Vál, Újhegyi árokrendszer (848. hrsz.)  

   Vál, Ady Endre utca (324/1. hrsz.), 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2016. év % 

Saját forrás 3.884.932.- Ft 10 

Biztosító kártérítése Ft  

Egyéb forrás Ft  

Vis maior igény  34.964.368.- Ft 90 

 38.849.300.- Ft 100 

 

-A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 38.849.300.- Ft, 

melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) 

biztosítani.  

 

-A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.  

 

- A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja(ák).  

 

____________________ épület (név, hrsz)  _____________________ kötelező feladat 

____________________ épület (név, hrsz)  _____________________ kötelező feladat 

____________________ épület (név, hrsz)  _____________________ kötelező feladat 

 

-A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / 

nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó) 
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             Biztosító Társaság megnevezése  

Bi          Biztosítási szerződés száma  

 

-Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt* (a megfelelő 

rész aláhúzandó. 

 

*A képviselő testület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan 

időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a 

támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a 

Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.  

 

- A képviselő-testület vállalja a károsodott ingatlannak költséghatékonyság és a 

megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

- 

- Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / 

nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó). 

 

A testület s a saját forrás összegét a 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 11.) .számú 

Költségvetési Rendeletében biztosítja. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 
 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

13./ Napirend 

 Tárgy: Döntés helyi értéktár programban való részvételről és értéktár 

létrehozataláról – Hungarikum pályázaton való indulásról 

 

Bechtold Tamás: A pályázati felhívás a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, 

népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatásáról szól. A 

támogatási célokat három kategóriában jelölte meg a pályázat kiírója. Az Önkormányzat a 

második célterületre adná be pályázatát 2 mFt-ra. Válnak rengeteg épített és természeti értéke 

van, ami bekerülhetne az értéktárba. 

 

Ádám Zsuzsanna: A pályázatnak van formai követelménye, hogy dokumentálni kell az 

értékeket. Létre kell hozni Értéktár Bizottságot, melyet a Képviselő-testület választ meg. 

Bárki által javasolható dolog bekerülhet az érték leltárba.  

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a Hungarikum pályázaton 

való részvételt támogatja és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással döntött a Nemzeti értékek és 

hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és 

gondozásának támogatására kiírt pályázaton való indulásról, melyről az alábbi határozatot 

hozta: 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

138/2016.(VI.28.) számú határozata 

a Hungarikum pályázaton való indulásról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy indul a Földművelésügyi 

Minisztérium által kiírt pályázaton indul a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, 

népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására. A 

pályázni kívánt összeget 2 millió forintban állapítja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

14./ Napirend 

 Tárgy: Döntés rendkívüli települési támogatás igényléséről 

 

Bechtold Tamás: A nagy esőzések okozta károk enyhítésére, a kárt szenvedett kiskert 

tulajdonosok részére rendkívüli szociális támogatásra lehet benyújtani igényt.  

 

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

benyújtását a rendkívüli szociális támogatásra. Az elmúlt évben is nagyon sok családnak 

tudtunk élelmiszercsomagot biztosítani, nagy megelégedésre. 

 

A képviselő-testület a rendkívüli szociális támogatásra benyújtja igényét 7 igen, 0 nem és 0 

tartózkodással, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

139/2016.(VI.28.) számú határozata 

rendkívüli szociális támogatás benyújtásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja igényét 3 mFt rendkívüli szociális 

támogatásra, a viharkárok következtében megsemmisült konyhakerti élelmiszerek pótlására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

15./ Napirend 

 Tárgy: Szándéknyilatkozat önkormányzati tulajdonú ingatlan helyiségeinek 

ingyenesen történő használatba átadásáról, az OMSZ részére mentőállomás 

üzemeltetése céljából 

 

Bechtold Tamás: Ahogyan már többször szó esett a mentőállomás kialakításáról a Tűzoltó 

Laktanya épületében, az egyeztetések megtörténtek. A helyszínt megfelelőnek találják. Az 

épület átalakítására az Országos Mentőszolgálat anyagi forrást nem tud biztosítani, mivel nem 

az ő tulajdona. Más forrásból próbáljuk megoldani a helyiségek kialakítását, átalakítást, a 

mentőállomás létrehozásához. Egy támogató döntést kell hoznia a képviselő-estületnek, hogy 

a tulajdonában lévő ingatlan használatba adja az Országos Mentőszolgálatnak. 
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A képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot a 

mentőállomás kialakításával kapcsolatosan: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

140/2016.(VI.28.) számú határozata 

Az Országos Mentőszolgálat részére helyiség biztosításáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy amennyiben Vál 

Községben megvalósul a tervezett mentőállomás, úgy az Önkormányzat tulajdonában lévő 

614 hrsz-ú ingatlanon lévő Tűzoltó laktanya mentőállomás megvalósításához szükséges 

helyiségeit térítésmentesen az Országos Mentőszolgálat használatába adja, a mentállomás 

üzemeltetése céljára. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

16./ Napirend 

 Tárgy: Döntés a Váli Közös Önkormányzati Hivatal felújításával kapcsolatban 

felmerült pótmunkák elfogadásáról 

 

Ádám Zsuzsanna: A Hivatal felújítására 30 mFt-ot nyertünk. Az építési ajánlatok 

meghaladták ezt az összeget. Többlet munka megrendelésünk 10,5 mFt volt, hogy minden 

rendben legyen. A teljes beruházás lezárult és 432.529.-Ft-tal túlléptük a 10,5 mFt-ot. Ennek 

az összegnek az elszámolásához kérjük a képviselő-testület hozzájárulását. 

 

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

pótmunkák elszámolásával kapcsolatban: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

141/2016.(VI.28.) számú határozata 

a Váli Közös Önkormányzati Hivatal felújítás pótmunkáinak elszámolásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 

felújításának pótmunkáira plusz  432.529.-Ft-ot biztosít a tartalék terhére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

17./ Napirend 

 Tárgy: Döntés hőközpont tervezésére beérkezett árajánlatokról, illetve 

energetikai pályázat keretében megvalósuló hőközpont fejlesztés bekerülési költségeinek 

meghatározásáról  

 

Ádám Zsuzsanna: Pályázatot kívánunk benyújtani önkormányzati épületek központi 

hőenergia ellátásának kialakításához szükséges hőközpont kialakításához. A hőközponti 

épület létesítéséhez az előírások szerint építési engedélyezési eljárást kell lefolytatni. Az 

épületet meg kell terveztetni.  

 

Bechtold Tamás: Három tervezési árajánlat érkezett. Az Ordódy Mérnökiroda Kft ajánlata 

1.067.000.- Ft+Áfa. A Castellus Kft ajánlata 1.040.000.- Ft+Áfa. A legkedvezőbb ajánlatot a 
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TERVROHAM Kft. nyújtotta be 935.000.-Ft+ÁFA összegre. Kérem a képviselő-testületet az 

ajánlat elfogadására. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a hőközpont tervezésével a 

TERVROHAM Kft. megbízását javasolja 935.000.-Ft+ÁFA összeggel elfogadásra. 

 

A képviselő-testület a hőközpont tervezésével 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a 

TERVROHAM Kft-t bízza meg 935.000.-Ft+ÁFA összeggel. A képviselő-testület az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

142/2016.(VI.28.) számú határozata 

Vál Község Önkormányzati épületek központi hőenergia ellátásának kialakításához 

szükséges hőközponti épület létesítéséhez az előírások szerinti építési engedélyezési 

dokumentáció elkészítésének megrendeléséről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vál Község Önkormányzati épületek központi 

hőenergia ellátásának kialakításához szükséges hőközponti épület létesítéséhez az előírások 

szerinti építési engedélyezési dokumentáció elkészítésével a TERVROHAM Kft-t bízza meg 

935.000.-Ft+ÁFA összegben, a határozat mellékletében szereplő megbízási szerzpdésben 

meghatározott feltételeknek megfelelően. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bechtold Tamás: Az energetikai pályázat benyújtásáról külön kéri a képviselő-testület 

döntését. 

 

Ádám Zsuzsanna: A pályázat kiterjed a hőközpont megépítésére, pellet kazánokkal, pellet 

előállító üzemmel. A hőközpont ellátná középületeinket a Közösségi háztól az Egészség 

házig. Az épületet ide tervezzük a Hivatal udvarára. A pályázatba olyan épületeket tudunk 

betenni, amik működnek. A hőközpont bekerülési költsége, amelyre pályázunk 149.854.920.-

Ft. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a hőközpont 

megvalósítására a pályázat benyújtását javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

A képviselő-testület az energetikai pályázat keretében megvalósuló hőközpont fejlesztésre  

149.854.920.-Ft összeggel nyújt be pályázatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással, melyről az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

143/2016.(VI.28.) számú határozata 

az energetikai pályázat benyújtásáról hőközpont építésére 

 

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

közintézmények energia ellátására 149.854.920.-Ft összegre. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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18./ Napirend 

 Tárgy: Döntés a Faluszépítő és –védő Egyesület kérelméről 

 

Ádám Zsuzsanna: Az Egyesület egy nagyszabású rendezvényt szeretne tartani Ürményi 

József főispán születésének 275. évfordulója alkalmából. Kiállítást is szervezünk és ehhez a 

fotók nyomtatása, bekerülési költsége nem kevés. Az összegben a meghívott előadók 

tiszteletdíja is benne van, továbbá a képeket később átadjuk az önkormányzatnak az 

intézmények dekorálására. Vendéglátásra, a résztvevők részére ajándék vásárlásra is 

gondoltunk, melyhez kérjük a képviselő-testület támogatását. 

 

Ádám Zsuzsanna elhagyja az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 6 fő. 

 

Bechtold Tamás: A rendezvényt az Egyesület az elszármazottak találkozója napján kívánja 

megtartani, hogy a távol élő váliak is részt tudjanak venni e jeles eseményen. 250.000.-Ft 

támogatást kér az egyesület. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a Váli Faluszépítő és –védő 

Egyesület által szervezett Ürményi József-emléknapot 250.000.-Ft összeggel javasolja 

támogatni a képviselő-testületnek. 

 

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

Faluszépítő és –védő Egyesület Ürményi József-emléknap megszervezésének támogatásáról. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

144/2016.(VI.28.) számú határozata 

a Váli Faluszépítő és –védő Egyesület támogatásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váli Faluszépítő  és –védő Egyesület által 

szervezett Ürményi József emléknapot 250.000.-Ft összeggel támogatja, a határozat 

mellékletében szereplő támogatási szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

19./ Napirend 

 Tárgy: Javaslat bölcsődei ellátás megszervezésére a Szent László Völgye 

Többcélú Kistérségi Társulás keretében. 

 

Ádám Zsuzsanna visszajött az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 7 fő. 

 

Bechtold Tamás: Kistérségi ülésen hangzott el a bölcsődei ellátás megszervezése, mivel 

kötelező feladattá fog válni. Martonvásár létre hoz egy csoportot.  A költség 31 eFt/fő/hó 

gyerekenként. Javasolom hozzunk létre mini bölcsődét, ami oktatási intézménynek minősül. 

Hét fő csoportlétszámmal indítható. Némi átalakítással megoldható a Kossuth utcai óvoda 

épületben.  

 

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

ellátás megszervezését a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás keretében, melyet 

nem javasol elfogadásra a képviselő-testületnek. 



 

15 

 

 

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

ellátás megszervezésére a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás keretében.  

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

145/2016.(VI.28.) számú határozata a Szent László Völgye 

Többcélú Kistérségi Társulás keretében  történő bölcsődei ellátás megszervezéséről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni a Szent László Völgye 

Többcélú Kistérségi Társulás keretében történő bölcsődei ellátáshoz. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

20./ Napirend 

 Tárgy: Javaslat főépítész alkalmazására a Szent László Völgye Többcélú 

Kistérségi Társulás keretében. 

 

Bechtold Tamás: Főépítés alkalmazására a Kistérségen belül heti két órában közösen 

lehetőség van. 

 

Kárpáti Hajnalka: Milyen anyagi vonzata van a falu szempontjából? 

 

Bechtold Tamás: Az egész járást tekintve 1,5 mFt, lakosság szám arányosan osztanak szét. 

 

Ádám Zsuzsanna: Akkor van értelme főépítész alkalmazásának, ezzel párhuzamosan 

megalkotjuk a településképi véleményezési eljárásról szóló rendeletet is, mely szabályozza 

saját településképi előírásainkat. 

 

A képviselő-testület a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás keretében 

alkalmazandó főépítés foglalkoztatásához 6 igen, 1 nem és 0 tartózkodással hozzájárul, 

melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

146/2016.(VI.28.) számú határozata 

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás keretében  főépítész alkalmazásához 

hozzájárulás 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy amennyiben a  

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás keretében főépítész kerül alkalmazásra, 

úgy csatlakozni kíván ehhez a feladatellátáshoz. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

21./ Napirend 

 

 Tárgy: Egyebek 
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- Út és járda építés 

 

Bechtold Tamás: Pályázati pénzből elkészült a Kisköz utca Kossuth felőli része a folyóig. A 

folyótól a Kisközig történő járda építéssel egy teljes utca  elkészülne. Erre kértünk árajánlatot. 

A Petőfi utca végén a vízelvezetés megoldására is kértünk ajánlatot. A Kossuth utca hosszú 

szakaszához, az óvoda előtt nagyon felgyorsítanak az autók. Egy forgalomcsillapító küszöb 

elhelyezésében gondolkodtunk, melyre kértünk ajánlatot. 

Az ajánlatok a következők:  

 

- Kisköz utca felújítása Váli víz hídja – Damjanich u. között 

= Puhi Tárnok Kft. bruttó 3.259.496.-Ft 

= Útéppark Kft.  bruttó 3.418.577.-Ft 

= Utépszerv Kft.  bruttó 3.496.883.-Ft 

 

- Petőfi Sándor utca vízelvezetés javítás 

= Puhi-Tárnok Kft. bruttó 981.309.-Ft 

= Útéppark Kft.  bruttó 1.159.866.-Ft 

= Utépszerv Kft.  bruttó 1.136.170.-Ft 

 

- Kossuth utca 1 db 5 m-es forgalomcsillapító küszöb elhelyezése 

= Puhi-Tárnok Kft. bruttó 279.071.-Ft 

= Útéppark Kft.  bruttó 308.536.-Ft 

= Utépszerv Kft.  bruttó 303.007.-Ft 

 

Ádám Zsuzsanna: Nagyon jónak tartaná a Kisköz utca teljes hosszában a járda építést, de 

vannak fenntartásai a hitelből történő költésből. A partfal is utófinanszírozott, azt is a 

folyószámla hitelből tudjuk megvalósítani. Ismerteti a benyújtott pályázatot a járda építésre 

vonatkozóan, hogy mely területeken tervezzük a beruházást. 

 

Csókás Zsolt: Nem látom a veszélyt a Petőfi utca végén, de ha indokolt csináltassuk meg, az 

nem olyan megterhelő összeg a költségvetést nézve. A forgalomcsillapító küszöb felszerelése 

indokolt a Kossuth utcai óvoda környékén. 

 

Bechtold Tamás: A költségekre tekintettel a Kisköz utca felújítását vegyük a napirendről, 

majd később foglalkozunk a beruházással. 

A Petőfi utca vízelvezetésre beadott ajánlatok közül a Puhi-Tárnok Kft. adta be a 

legkedvezőbbet, 981.309.-Ft bruttó összegre. 

 

A képviselő-testület a Petőfi Sándor utca vízelvezetés javításra beadott ajánlatok közül 7 igen, 

0 nem és 0 tartózkodással a Puhi-Tárnok Kft. ajánlatát fogadja el bruttó 981.309.-Ft 

bekerülési összeggel, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

147/2016.(VI.28.) számú határozata 

Petőfi Sándor utca vízelvezetés javításról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vál, Petőfi Sándor utca vízelevezetés 

javítását megrendeli a Puhi-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.-től bruttó 981.309.-Ft kivitelezési 

összegért. 

Felhatalmazza a polgármestert kivitelezésre vonatkozó szerződés aláírására. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A Kossuth utcában 1 db 5 m-es forgalomcsillapító küszöb elhelyezését a képviselő-testület 7 

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

 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

148/2016.(VI.28.) számú határozata 

Vál, Kossuth utca 5 m-es forgalomcsillapító küszöb elhelyezéséről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli a Kossuth utca 12. számú ingatlan 

elé 5 m-es forgalomcsillapító küszöb elhelyezését a Puhi-Társnok Út- és Hídépítő Kft-től 

bruttó 279.071.-Ft összegért. 

Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezésre vonatkozó szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

21.00 órakor bezárja. 

 

 

 

      -k.m.f.- 

 

 

 

  Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 

  polgármester      jegyző 

 

 

 

 

  Ádám Zsuzsanna      Kőszegi László 

  hitelesítő      hitelesítő 


