
 

1 

 

 JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 18-án 

  megtartott rendkívüli  üléséről 

 

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

 

Jelen vannak:Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Kárpáti    

  Hajnalka képviselő, Kocsis Bálint képviselő, Kőszegi László képviselő      

 

 

Meghívottként van jelen: 

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

  Hivatalvezető helyettes 

 

NAPIREND ELŐTT 

 

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

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

képviselő jelezte távolmaradását. Az ülést 18.oo órakor megnyitja. 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre, Kárpáti Hajnalka és Kocsis Bálint 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-testülete 

152/2016. (VIII. 18.) számú határozata 

a képviselő-testület 2016. augusztus 18-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. augusztus 18-i ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőinek Kárpáti Hajnalka és Kocsis Bálint képviselőt választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

kiegészítéssel: 

- Árajánlat sportöltöző vizes blokk javításra 

- Árajánlat Ürményi utcai önkormányzati telekre vízrákötésről 

- Újhegy úti árok tisztítás 

- Temetőkben vizes blokk elhelyezésről döntés 

- B-K-V Víziközmű Társulás megszüntetéséről döntés 

 

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 

153/2016. (VIII. 18.) számú határozata 

a képviselő-testület 2016. augusztus 18-i ülés napirendjéről 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. augusztus 18-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el: 

 

Napirend:        Előterjesztős: 

1./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló   Dr. Balogh Lóránd 

    19/2015.(VI.26.) önkormányzati rendelet módosítása  jegyző 

2./ Ivóvíz közmű gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása  Bechtold Tamás 

         polgármester 

3./ Szennyvíz közmű Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása Bechtold Tamás 

         polgármester 

4./ Döntés települési beiskolázási támogatás nyújtásáról  Bechtold Tamás 

         polgármester 

5./ A Rákóczi utcai lakosok által írt levél megvitatása  Bechtold Tamás 

         polgármester 

6./ Farnad Község Polgármestere által írt levél megvitatása Bechtold Tamás 

         polgármester 

7./ Egyebek 

 - Árajánlat Sportöltöző vizes blokk javításra 

 - Árajánlat Ürményi utcai Önkormányzati telekre vízrákötésről 

 - Újhegy úti árok tisztításról döntés 

 - Temetőkbe vizes blokk elhelyezésről döntés 

 - B-K-V Víziközmű Társulás megszüntetéséről döntés 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1./ Napirend 

 Tárgy: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 19/2015. (XI. 26.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

Dr. Balogh Lóránd: Törvényi módosítás miatt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

szóló helyi rendelet módosítása szükséges, az adatkezelésre vonatkozó szabályokat a rendelet 

tervezet szerint javasolt módosítani. 

 

Kárpáti Hajnalka: A személyes adatkezelés miatt szükséges a rendeletet módosítani. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással alkotta meg az alábbi 

rendeletet. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

9/2016. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 19/2015 (XI. 26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

2./ Napirend 
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 Tárgy: Ivóvíz közmű Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása 

 

Bechtold Tamás: Az ivóvíz közmű hosszú távú fejlesztéséről szól az előterjesztés. Anyagi 

fedezetét a Fejérvíz Zrt. által fizetett bérleti díj fedezi, illetve az új rákötésekből befolyt 

összeg finanszírozza. A vízellátás jó, többlet pénzt nem kellett ez idáig fizetni a közműre. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta Vál Község ivóvíz 

közmű Gördülő Fejlesztési Tervét, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

154/2016. (VIII. 18.) számú határozata 

a I/16. Vál Község ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-05829-1-001-00-13) víziközmű 

rendszer 2017-2031. évi gördülő Fejlesztési Tervről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a I/16. Vál Község ivóvízszolgáltató 

rendszer-V (11-05829-1-001-00-13) víziközmű rendszer ellátásért felelőse, megtárgyalta a 

2017-2031. GFT-ről szóló napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti I/16. Vál község 

ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-05829-0-001-00-13)Ö víziközmű rendszer 2017-2031. évi 

GFT felújítási és pótlási tervét elfogadja. 

2./ Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti i/16. Vál község 

ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-05829-0-001-00-13) víziközmű rendszer 2017-2031. évi 

GFT beruházási tervét elfogadja. 

3./ Az i/16. Vál község ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-05829-1-001-00-13) víziközmű 

rendszer 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a vízgyüjtő-

gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van. 

4./ Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti I/16. Vál Község 

ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-05829-0-001-00-13) víziközmű rendszer 2017-2031. évi 

GFT-vel kapcsolatban nyilatkozik, hogy az Önkormányzat a 2017. évi víziközmű felújítási, 

pótlási és beruházás munkáira, a 2016-os vállalásokon felül 0.-Ft összegű, a korábbi évek 

során felhalmozott víziközmű fejlesztésre fordítandó anyagi forrással rendelkezik, melyet a 

2011. évi CCIX. törvény 18.§-a alapján elkülönített számlán kezel. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3./ Napirend 

 Tárgy: Szennyvíz közmű Gördülő Fejlesztési tervének elfogadása 

 

Bechtold Tamás: A szennyvíz közmű számláján lévő tartalék elfogyott. Már az elmúlt évben 

is hozzá kellett járulni az önkormányzatoknak a fejlesztéshez. Korábban az úthibákat tudtuk 

javítani, most már az is az Önkormányzatok feladata. A tisztítómű továbbfejlesztéséhez kell 

több pénz. Most még van rákötési lehetőség a három településnél. 

 

Ádám Zsuzsanna: Itt az előterjesztésbe bele vették a fejlesztést. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Bele vették, de ez csak terv. 
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Kőszegi László:A pályázatokat is kell figyelni e témában. Készített egy tervet a Fejérvíz Zrt. 

Ha mi úgy ítéljük meg, hogy nem tudjuk kifizetni az adott évre tervezett munkát, nem 

rendeljük meg, nem fizetjük ki. 

 

Dr. Balogh Lóránd: A társulás nem működik jól. Előre egyeztetni kéne, hogy mit szeretnének 

a települések és mire van keretük. 

 

Kárpáti Hajnalka: A fejlesztés akkor kell, ha bővülni fog a használók köre. 

 

Ádám Zsuzsanna: A javaslatot megküldhetjük a Fejérvíz Zrt-nek, a kapacitás bővítést, rákötés 

bővítést toljuk ki. 

 

A képviselő-testület a szennyvíz közmű Gördülő Fejlesztési Tervet az alábbiak szerint fogadja 

el 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

155/2016. (VIII. 18.) számú határozata 

I/68. Baracska és térsége szennyvízelvezetés és- tisztítás-SZV elnevezésű víziközmű 

rendszer 2017-2031. évi gördülő Fejlesztési Terve 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a I/68 Baracska és térsége szennyvízelvezetés 

és tisztítás-SZV elnevezésű vízkiközmű rendszer 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Tervét 

megtárgyalta és ügy döntött, hogy a 2020. és 2021. évre tervezett bővítés nem indokolt, ezért 

azt kitolná 2024. és 2025. évekre.  

A Gördülő Fejlesztési Tervet a Képviselő-testület évente kívánja tárgyalni a költségvetési 

keret ismeretében. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4./ Napirend 

 Tárgy: Döntés települési beiskolázási támogatás nyújtásáról 

 

Bechtold Tamás: A szociális soron lévő összegből segítettük az elmúlt évben is az iskolás és 

óvodás gyerekeket 10.000.-Ft/fő összeggel. Az idén is a költségvetésbe tervezésre került ez az 

összeg 280 fővel számolva. 

 

Kárpáti Hajnalka: Az óvodásoknál kik azok, akik megkapják? A szeptember 1-től 

beiratkozók? 

 

Dr. Balogh Lóránd: Folyamatosan megkapják, amikor belép az óvodába a nevelési évben. Az 

óvoda jelzi az új belépőket. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a beiskolázási és óvodáztatási 

támogatást, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

156/2016. (VIII. 18.) számú határozata 

beiskolázási és óvodáztatási támogatás nyújtásáról 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2016. évi 

költségvetése terhére fedezetet biztosít a beiskolázási, óvodáztatási támogatás kiadásaira. 

 

A Képviselő-testület a Vál Községben élő (lakóhellyel rendelkező és életvitel szerűen Válon 

élő) a Váli Vajda János Általános iskolába, valamint a Váli Mesevölgy Óvodába beiratkozott 

tanulók és óvodások eltartói részére tanulónként, gyermekenként 10.000.-Ft, azaz Tízezer 

forint beiskolázási támogatást nyújt. 

 

A beiskolázási támogatást a Váli Vajda János Általános Iskola és a Váli Mesevölgy Óvoda 

beiratkozotti igazolása alapján kerül kifizetésre. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beiskolázási támogatással kapcsolatos 

hatáskör gyakorlására, valamint a támogatás kifizetésére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

5./ Napirend 

 Tárgy: A Rákóczi utcai lakosok által írt levél megvitatása 

 

Bechtold Tamás: A kérelem jogos. Ősszel próbáljuk megcsinálni az utat. 

 

Kocsis Bálint: Ha útjavításról van szó, szeretném jelezni a Burgondia u. 25-től a páratlan 

oldal a temetőig. Az az útszakasz is felújításra szorul. 

 

Bechtold Tamás: Több utca is a településen amivel kellene foglalkoznunk, úgy mint az Ady 

Endre utca, Malom utca. Lehet sorolni a gondokat. Sok-sok 10 mFt-ról beszélünk. Van 

lehetőség kamatmentes hitel felvételéről a Fejér Megyei Önkormányzattól. El kell 

gondolkodni a lehetőségeken. Némi türelmet fogok kérni az ott lakóktól. Kérünk árajánlatot a 

munka elvégzésére. Végül is elmondható, hogy a külterületi utak kivételével nincs kavicsos 

utunk. A költségvetésben nincs felújításra keretünk. 

 

A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az érintett útszakasz felújítására kérjünk árajánlatot, 

melyről 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

157/2016. (VIII. 18.) számú határozata 

a Rákóczi utca 9-11. ingatlanok előtti útszakasz felújítására árajánlat kérés 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vál, Rákóczi utca 9-11. 

számú ingatlanok előtti útszakasz felújítására árajánlatokat kér be, annak érdekében, hogy a 

legszükségesebb munkálatok elvégeztethesse.. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

6./ Napirend 

 Tárgy: Farnad Község Polgármestere által írt levél megvitatása 
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Bechtold Tamás: A Balánbányai tánccsoportok vannak kapcsolatban Farnad Községgel. Innen 

indult az egész. A község indulni szeretne az  - Európa a polgárokért – Testvértelepülés 

programba – és akkor a legesélyesebb a pályázat, ha a V4 országból van partner. Így 

gondoltak Válra. Nagyon jók ezek a kapcsolatok, érdemes fenntartani több testvérvárosi 

partnerséget. 

 

Kőszegi László: Jók ezek a kapcsolatok, de igen nehéz fenntartani. Emberileg nehéz 

fenntartani, nem anyagilag. 

 

A képviselő-testület Farnad Községgel testvértelepülési megállapodást kíván kötni 5 igen, 0 

nem és 0 tartózkodással, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

158/2016. (VIII. 18.) számú határozata 

Farnad községgel testvértelepülési megállapodásról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki a tekintetben, hogy Farnad 

Községgel (Szlovákia) testvértelepülési megállapodást kíván kötni. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a Testvértelepülési Megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

7./ Napirend 

 Egyebek 

- Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető 

Intézményi Társulás megszüntetéséről döntés 

 

Bechtold Tamás: A szennyvíz közmű működtetésére a törvény lehetőséget biztosít, hogy a 

Képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására szerződést kössön, 

mely törvényi felhatalmazással élve a feladat-ellátás ezen módon is biztosítható, önálló jogi 

személyiségű Társulás fenntartása nem szükséges. Ezért a Társulási Tanács javasolja a 

Társulás tagi önkormányzatoknak, hogy a Társulást 2016. december 31. napjával szüntessék 

meg és kössenek feladat átadásra vonatozó szerződést Baracska Község Önkormányzattal, 

meg Megbízottal. Erre kaptunk előterjesztést, határozati javaslatokat. Feladatunk, hogy 

nézzük át a Megállapodás tervezetet és ha van észrevétel, javaslat azt tegyük meg. 

 

Aképviselő-testület a Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító és 

Üzemeltető Intézményi Társulás megszüntetésével és a tagok közötti elszámolással 

kapcsolatos előterjesztésről 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

159/2016. (VIII. 18.) számú határozata 

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

Társulás megszüntetéséről és a tagok közötti elszámolásról 

 

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

Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás megszüntetéséről és a tagok 
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közötti elszámolásról készült előterjesztést megkapta és a megfogalmazott kérdéseket, 

észrevételeket, javaslatokat a megadott határidőig eljuttatja az érintetteknek. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

 

- Újhegyi  árok tisztítása 

 

Bechtold Tamás: Az Úthegyi út melletti árok olyan szinten megtelt, hogy azt a 

közmunkásokkal nagyon sok idő lenne meg kitisztítanánk. Jönnek az esős idők és a víz nem 

tud elfolyni. Ezért gondoltam, hogy kérek árajánlatot az árok tisztításra, mivel az 

halaszthatatlan. A legkedvezőbb árajánlat 500.000.-Ft+áfa összegről szól. 

 

A képviselő-testület vita nélkül elfogadta az Újhegyi  árok tisztítására beérkezett ajánlatot, 

melyről 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

160/2016. (VIII. 18.) számú határozata 

az Újhegyi árok tisztításról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Újhegyi árok tisztításra beérkezett 

500.000.-Ft+áfa összegű ajánlatot elfogadja és megrendeli a munka elvégzését a Mester ’06 

Kft-től. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

- Temetőkbe vizes blokk, mobil WC kihelyezés 

 

Bechtold Tamás: A temetők egyházi tulajdonban vannak. Az ÁNTSZ hiányosságokat 

állapított meg, többek között az illemhely témáját is. Javasolom, hogy az önkormányzat 

kérjen be ajánlatot két hosszú távú WC kihelyezésre. 

 

- Sport öltöző vizes blokk felújítása 

 

Bechtold Tamás: A sport öltözőben minden évben elromlik a meleg vizes bojler. Eddig három 

bojler üzemelt, most kettő 200 l-es lenne felszerelve. Az ajánlat bruttó 305.000.-Ft összegről 

szól. 

 

Kárpáti Hajnalka: A sport öltöző üzemeltetését ki fizeti? 

 

Bechtold Tamás: Az Önkormányzat. 

 

A képviselő-testület az sport öltöző villany bojler cseréjét 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással 

elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

161/2016. (VIII. 18.) számú határozata 

a Sport öltöző villany bojler cseréjéről 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett ajánlat alapján megrendeli a 

Sport öltöző villany bojler cseréjét bruttó 305.049.-Ft összegért. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

- Ürményi u. 6064 hrsz-ú önkormányzati ingatlan vízellátása 

 

Bechtold Tamás: Az Ürményi u. végén lévő telket nem tudja az önkormányzat értékesíteni, 

mivel minden közmű fölötte, vagy alatta meg el. A hosszú távú elképzeléseinket figyelembe 

véve az ingatlan vízellátása, az ingatlanra elhelyezett vízóra több szempontból is hasznos 

lehet. (pl. játszótér kialakítás). Erre kértem ajánlatot és a tervezésre 70.000.-Ft+ára összegre 

kaptunk ajánlatot. Ennek a teleknek a vízellátásához, a tervek elkészítéséhez kérném a 

képviselő-testület hozzájárulását. 

 

A képviselő-testület az Ürményi u. 6064 hrsz-ú ingatlan vízellátás tervezési költségeit 5 igen, 

0 nem és 0 tartózkodással elfogadja és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

162/2016. (VIII. 18.) számú határozata 

az Ürményi u. 6064 hrsz-ú önkormányzati telek vízellátása 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ürményi u. 6064 hrsz-ú önkormányzati 

telek vízellátásának tervezését megrendeli az AQUASOFT Bt. (8142. Úrhida, Jókai utca 5/b) 

által adott ajánlat alapján 70.000.-Ft+áfa összegért. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

- Váli Völgyi Vigasságok  

 

Bechtold Tamás: A Bíbor néptánc csoport megkeresett, hogy a Váli Völgyi Vigasságokra 

érkező vendégek fogadására szeptember 2-án, pénteken délután egy tál étellel járuljon hozzá 

az önkormányzat. Javasolom, hogy főzzünk egy bogrács pörköltet, amit ott a helyszínen 

megfőzünk. A hozzávalókat megrendeljük és a képviselő-testület tagjainak segítségével 

elkészítjük, ha egyetért a képviselő-testület vele. 

 

A képviselő-testület jelenlévő tagjai a javaslatot elfogadták és felajánlották segítségüket. 

 

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

19.40 órakor bezárja. 

      -k.m.f.- 

 

 

  Bechtold Tamás     dr. Balogh Lóránd 

  polgármester      jegyző 

 

 

  Kárpáti Hajnalka     Kocsis Bálint 

  hitelesítő      hitelesítő 


