JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 29-én
megtartott soron következő rendes üléséről

Helye:

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

Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Kocsis Bálint
képviselő, Kőszegi László képviselő, Krúdy Péter 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. Az
ülést 18. 00 órakor megnyitotta.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre, Kocsis Bálint képviselőre és Ádám Zsuzsanna
alpolgármesterre, valamint a jegyzőkönyvvezetőre Kovács Máriára.
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
163/2016. (IX. 29.) számú határozata
a képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i ülés jegyzőkönyv
hitelesítőinek Kocsis Bálint képviselőt és Ádám Zsuzsanna alpolgármestert választja meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Ezt követően a polgármester a meghívóban kiküldötteknek megfelelően tesz javaslatot a
napirendi pontok tárgyalására, azzal a kiegészítéssel, hogy három témát kíván még napirendre
tűzni az előzetesen kiküldött témákon túl. Javasolja napirendre venni a Lövész Egyesület
kérelmét, az Óvodavezető asszony munkatervének jóváhagyását, és Vál Község
adórendeletének módosítását.
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
164/2016. (IX. 29.) számú határozata
a képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülés napirendjéről
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i ülés napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el.
Napirend

Előterjesztő

l./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehatásáról

Dr. Balogh Lóránd
Jegyző
Bechtold Tamás
Polgármester
Bechtold Tamás
Polgármeste

2./ Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről
3./A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi első félévi
gazdálkodásának értékelése és a Váli Közös Önkormányzati
Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása
4./ Vál Község Önkormányzatának 2016. évi első félévi
gazdálkodásának értékelése és Vál Község Önkormányzatának
2016. évi költségvetésének módosítása
5./ Döntés a Bursa Hungarica programban való indulásról
6./ Döntés önkormányzati ASP 2.0., „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”, kódszáma
pedig „KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16” felhíváson való indulásról
7./ Döntés szociális tűzifa pályázaton való indulásról
(szóbeli kiegészítés)
8./ Döntés „Büszkeségpontok” létrehozása tárgyú pályázaton való
indulásról (szóbeli kiegészítés)
9./ Döntés külterületi helyi utak fejlesztése tárgyú pályázaton való
indulásról (szóbeli kiegészítés)
10./ Döntés útjavítási munkálatokra beérkezett árajánlat
kérdésében (szóbeli kiegészítés)
11./ Döntés Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító
és Üzemeltető Intézményi Társulás megszüntetéséről és Baracska és
Kajászó Községekkel kötendő feladat-ellátási szerződésről
12./ Vál Község Önkormányzatának a parkolásról szóló önkormányzati
rendeletének első olvasatban való megvitatása (szóbeli kiegészítés)
13./A Martonvásári Járási Hivatallal kötendő ügysegédi megállapodás
elfogadása (szóbeli kiegészítés)
14./ Lövész Egyesület kérelme
15./ Óvodavezető munkatervének jóváhagyása
16./ Adórendelet módosítás

Bechtold Tamás
Polgármester
Bechtold Tamás
Polgármester
Bechtold Tamás
Polgármester
Bechtold Tamás
Polgármester
Bechtold Tamás
Polgármester
Bechtold Tamás
Polgármester
Bechtold Tamás
Polgármester
Bechtold Tamás
Polgármester
Bechtold Tamás
Polgármester
Bechtold Tamás
Polgármester
Bechtold Tamás
Polgármester
Bechtold Tamás
Polgármester
Dr. Balogh Lóránd
Jegyző

17./ Egyebek
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1./ Napirend
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről
A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot:
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
165/2016. (IX. 29.) számú határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.
Felelős polgármester
Határidő: azonnal
2./ Napirend
Tárgy: Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről
A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testülete
166/2016. (IX. 29.) 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: A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi első félévi
gazdálkodásának értékelése és a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
költségvetésének módosítása
Kocsis Bálint: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet és 4 igen szavazattal javasolja
elfogadni a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2016. I. félévi gazdálkodásának érékelését.
Dr. Balogh Lóránd: A másik két település már elfogadta a 2016. I. félévi gazdálkodás
értékelését, és a költségvetés módosítását.
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem, és 0 tartózkodással elfogadja a Váli Közös Önkormányzati
Hivatal 2016. I. félévi gazdálkodásának érékelését, és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
167/2016. (IX. 29.) számú határozata
a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről
szóló beszámolóról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
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Felelős: polgármester
Kocsis Bálint: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet és 4 igen szavazattal javasolja
elfogadni a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítását.
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetésének módosítását 5 igen, 0 nem, és 0 tartózkodással elfogadja, és az
alábbi határozatot hozza:
Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
168/2016. (IX. 29.) számú határozata
a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése módosításának
elfogadásáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi módosított költségvetését 76.434 e Ft bevételi és 76.434 e Ft kiadási főösszeggel
elfogadja.
Kiemelt előirányzatok (e Ft)
Kiadások
Bevételek
Személyi juttatások
52.279
Működési c.bev.áht-n belülről
0
Munkaadókat terh.járulékok
14.242
Közhatalmi bevételek
5
Dologi kiadások
9.786
Működési bevételek
295
Beruházások
127
Finanszírozási bevételek
76.134
Összesen
76.434
Összesen
76.434
A Váli Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása: 69.664.067Ft,
lakosságarányos, a bérkompenzáció esetében a tényleges teljesítésnek megfelelő megosztása:
Vál 36.133.197 Ft,
Kajászó 15.554.718 Ft,
Gyúró 17.976.152 Ft.
Válon keletkező saját bevétel: 300.051 Ft. Vál Község Önkormányzatát terhelő költség:
40.436.056 Ft, kiegészítés az állami támogatásokhoz: 4.002.808 Ft.
Kajászó Község Önkormányzatát terhelő költség: 15.492.120 Ft. Kiegészítés az állami
támogatáshoz: 999.116 Ft, havonta utalandó: 86.897 Ft.
Gyúró Község Önkormányzatát terhelő költség: 19.444.267 Ft. Kiegészítés az állami
támogatáshoz: 1.468.115 Ft, havonta utalandó: 90.297 Ft.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
4./ Napirend
Tárgy: Vál Község Önkormányzatának 2016. évi első félévi gazdálkodásának
értékelése és Vál Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének módosítása
Kocsis Bálint: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet és 4 igen szavazattal javasolja
elfogadásra az Önkormányzat 2016. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
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A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
169/2016. (IX. 29.) számú határozata
Vál Község Önkormányzatának 2016. első félévi
gazdálkodásának teljesítéséről
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vál Község Önkormányzatának 2016.
első félévi gazdálkodásának teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Kocsis Bálint: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet és 4 igen szavazattal javasolja
elfogadásra az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének első félévet követő módosítását.
A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással alkotta meg rendeletét az
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 11.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)
5./ Napirend
Tárgy: Döntés a Bursa Hungarica programban való indulásról
Kocsis Bálint: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet és 4 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek a programban való indulást.
A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta az előterjesztést és
az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
170/2016. (IX. 29.) számú határozata
a Bursa Hungarica program 2016. évi kiírásában való részvételről

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évben csatlakozik
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, felkéri a
Polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot írja alá, és juttassa el az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelőhöz.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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6./ Napirend
Tárgy: Döntés önkormányzati ASP 2.0., „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”, kódszáma pedig „KÖFOP1.2.1-VEKOP-16” felhíváson való indulásról
Bechtold Tamás: AZ ASP rendszerhez kötelező lesz csatlakozni. Ez egy lehetőség arra, hogy
kormányzati pénzből teremthessük meg a csatlakozás feltételeit. 7 millió forintra vagyunk
jogosultak. Amennyiben nem pályázunk, akkor önerőből kell a csatlakozás teljes költségét
állnunk. Egyértelmű, hogy indulnunk kell ezen a pályázaton.
Kocsis Bálint: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet és 4 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek a pályázaton való indulást.
A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta az alábbi
határozatot:
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
171/2016. (IX. 29.) számú határozata
az ASP 2.0., „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez”, kódszáma pedig „KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16” felhíváson való
indulásról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az önkormányzat – a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában,
illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016.(VIII.31.) Korm. rendeletében
meghatározottak szerint – az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási
kötelezettségének eleget tehessen, felhatalmazza Vál település, mint a közös önkormányzati
hivatal székhelye szerinti önkormányzat polgármesterét, hogy a Váli Közös Önkormányzati
Hivatalt alkotó önkormányzatok nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című
felhívás alapján a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti
kötelezettségeket és jogokat gyakorolja Vál Önkormányzata, mint a Váli Közös
Önkormányzati Hivatal tagja nevében és javára.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
7./ Napirend
Tárgy: Döntés szociális tűzifa pályázaton való indulásról
Bechtold Tamás: Már több éve indulunk ilyen jellegű pályázaton. Nem hiszem, hogy ennek
előnyeit, szükségét be kéne mutatnom a képviselőknek. Javaslom, hogy a 2016. esztendőben
is induljunk a pályázaton.
Kocsis Bálint: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet és 4 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek a pályázaton való indulást.
A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta az alábbi
határozatot:
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Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
172/2016. (IX. 29.) számú határozata
a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázat
benyújtásáról és az önerő biztosításáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évben indul a szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatási pályázaton és a pályázaton
való indulás érdekében a 2016. évi költségvetése terhére vállalja a 200.660.- FT (azaz:
kettőszázezer hatszázhatvan forint) önrész biztosítását.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos
nyilatkozatok megtételére és nyertes pályázat esetén a tüzelőanyag megrendelésére.
A Képviselő-testület előzetesen is kötelezettséget vállal arra, hogy sikeres és nyertes pályázat
esetén vállalja a jogosultság és a támogatás nyújtásának feltételeinek rendeletben történő
meghatározását, a pályázati kiírásban meghatározott előnyben részesítendő kérelmezők
körének meghatározásával és vállalja azt is, hogy a szociális tűzifában részesülőktől
ellenszolgáltatást nem fog kérni.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
8./ Napirend
Tárgy: Döntés „Büszkeségpontok” létrehozása tárgyú pályázaton való indulásról
Bechtold Tamás: a településünkön már van egy ’56-os kopjafa és volt egy emléktábla, amit a
hivatal épületének szigetelésekor levetettünk. Szerintem nem kellene új emlékhelyet
kialakítani, hanem – tekintettel arra, hogy a kopjafát a hivatal felújításakor újrafestettük és
kicsit felújítottuk – az emléktábla felújítására és talapzaton történő újra kihelyezésére kéne
pályázatot benyújtanunk.
Kocsis Bálint: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet és 4 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek a pályázaton való indulást, az emléktábla felújítására vonatkozóan.
A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta az alábbi
határozatot:
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
173/2016. (IX. 29.) számú határozata
a „Büszkeségpontok” létrehozása tárgyú pályázaton való indulásról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a korábban már meglévő
1956-os emléktábla felújítása céljából indul a „Büszkeségpontok” létrehozása tárgyú
pályázaton.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos
nyilatkozatok megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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9./ Napirend
Tárgy: Döntés külterületi helyi utak fejlesztése tárgyú pályázaton való indulásról
Bechtold Tamás: A megjelent pályázati kiírásban több területre is pályázhatunk. Külterületi
utak fejlesztésére és eszközbeszerzésre is. A Bizottság kérésének megfelelően
beazonosítottuk, hogy a Martonvásári Járás hány százalékos támogatottsággal rendelkezik.
Úgy tűnik, hogy a pályázathoz 25%-os önrészt kell biztosítanunk és 75 százalékos a
támogatási intenzitás. A külterületi utak fejlesztésénél ezek szerint számunkra álom a
maximális 100 millió forintos támogatással tervezni, mert 25 millió forintot nem tudunk
előteremteni. Eszközbeszerzésre van egy olyan elképzelés, hogy a Martonvásári Járás
települései konzorciumban pályáznának. Így a beszerzett eszközök kihasználtsága és a
településre jutó önerő része is megoldottabb lenne. Javaslom, hogy az eszközbeszerzésre
konzorciumban pályázzunk a Járás többi településével, így a külterületi utak fejlesztésére
pedig települési szinten induljunk. Az Újhegy utca, a Szabadhegyi úttal, a Farkasfai erdő felé
vezető úttal, valamint a páskomi kúti út bekötő szakaszának fejlesztésével induljunk a
pályázaton. Ezekre a fejlesztésekre árajánlatok bekérésével kezdjük meg a pályázat
összeállítását. Így meg tudjuk becsülni a szükséges önrész mértékét is. A fejlesztés
megvalósítását megkönnyíti az a tény, hogy a pályázat keretében tervezett fejlesztések
megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre, így két év költségvetéséből kell előteremtenünk
az önrész fedezetét. A pályázatot egy pontozásos rendszer szerint bírálják el. A munkahelyteremtés nagyon fontos szempont lehet, de mi ilyen vállalást nem tudunk tenni. Azt
gondolom, hogy ha 40 millió forintból meg tudnánk valósítani a fent felsorolt fejlesztéseket,
az hatalmas dolog lenne. Az önrész 10 millió forint lenne, ami két évre lebontva vállalható
tételnek tűnik.
Kocsis Bálint: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet és 4 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek a pályázaton való indulást, mind az útfejlesztésre vonatkozóan, mind
konzorciumi formában eszközbeszerzésre.
A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta az alábbi
határozatot:
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
174/2016. (IX. 29.) számú határozata
a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztésére - Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése pályázaton való indulásról – 1. célterület: külterületi útszakaszok
fejlesztésére
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Újhegy utca, a Szabadhegyi
út, a Farkasfai erdő felé vezető út, valamint a páskomi-kúti út bekötő szakaszának
fejlesztésére indulni kíván a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 külterületi utak fejlesztése tárgyú
pályázaton az 1. célterületen.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges árajánlatok bekérését és a
pályázat előkészítéséhez szükséges lépések megtételére.
Felelős: polgármester
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Határidő: azonnal
A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta az alábbi
határozatot:
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
175/2016. (IX. 29.) számú határozata
a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztésére - Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése pályázaton konzorciumi konstrukcióban való indulásról – 2. célterület:
munkagépek és eszközök beszerzése érdekében
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Martonvásári Járás más
településeivel alkotott konzorciumi struktúrában munkagép és munkaeszközök beszerzése
érdekében indulni kíván a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 külterületi utak fejlesztése tárgyú pályázaton
a 2. célterületen.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a konzorciumi megállapodás
előkészítésére és a pályázat előkészítéséhez szükséges egyéb lépések és jognyilatkozatok
megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
10./ Napirend
Tárgy: Döntés útjavítási munkálatokra beérkezett árajánlat kérdésében
Bechtold Tamás: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság kérésére bekértem
árajánlatokat és egyúttal felmértem a költségvetésünk teherbíró képességét is a 2016.
esztendőre. Úgy gondolom stabil a költségvetésünk helyzete, de az előző testületi ülésen
megvitatott belterületi útfejlesztések mindegyikét nem merném nyugodt szívvel vállalni. Jelen
helyzetben arra kérem, a T. Képviselő-testületet, hogy a Rákóczi u. (Zrínyi utca) fejlesztését
most ne rendeljük meg, oda valamilyen más, ideiglenes megoldást alkalmazzunk, például
mart aszfaltos javítás a legnagyobb kátyúk kijavítására. A Rákóczi u. 68-72. előtti csatorna
nyomvonal megsüllyedést viszont mindenképpen meg kell csináltatni, mert az nagyon
balesetveszélyes. Erre a munkára három árajánlat érkezett be:
PUHI-TÁRNOK Kft.
886.954.- Ft.
VITÉP’95 Kft.
934.658.- Ft.
UTÉPSZERV Kft.
959.978.- Ft.
Javaslom a Rákóczi u. 68-72. előtti csatorna nyomvonal megsüllyedés miatti útjavítás
megrendelését a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó PUHI-TÁRNOK Kft-tól, 886.954.- Ft
összegért.
Kocsis Bálint: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és
támogatta a munkálatok megrendelését, amennyiben arra a település költségvetése lehetőséget
ad. Amennyiben a Polgármester Úr úgy látja, hogy nagy biztonsággal most csak ez a munka
végeztethető el, úgy el kell fogadjuk. A Bizottság támogatja a munka elvégeztetését és bízik
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abban, hogy hamarosan költségvetési forrás keletkezik a többi szükséges fejlesztés
elvégzésére is.
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot fogadta hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
176/2016. (IX. 29.) számú határozata
a Vál, Rákóczi u. 68-72. szám előtti útszakasz csatorna nyomvonal megsüllyedésből
fakadó útjavítási munkálatok megrendeléséről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vál, Rákóczi u. 68-72. szám előtti útszakasz
csatorna nyomvonal megsüllyedésből fakadó útjavítási munkáit a határozat mellékletében
szereplő szerződésben rögzített feltételekkel megrendeli a Puhi-Tárnok Út- és Hídépítő Kfttől. (2461. Tárnok, Fehérvári út 34.) bruttó 886.954.-Ft értékben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási Szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
11./ Napirend
Tárgy: Döntés Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és
Üzemeltető Intézményi Társulás megszüntetéséről, valamint Baracska és Kajászó
Községekkel kötendő feladat-ellátási szerződésről
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,
mint Megbízottal. Erre kaptunk előterjesztést, határozati javaslatokat. Feladatunk, hogy
nézzük át a Megállapodás tervezetet, és ha van észrevétel, javaslat azt tegyük meg.
Kocsis Bálint: A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és javasolja a Társulás
megszüntetését és a feladat ellátási megállapodás elfogadását.
A Képviselő-testület a Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű 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
177/2016. (IX. 29.) számú határozata
a Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi
Társulás megszüntetéséről
Vál Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Baracska-Kajászó-Vál
Vízkiközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás megszüntetésére
vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntéseket hozza:
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I.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
-

Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületével,
és Baracska Község önkormányzata Képviselő-testületével,

megállapodik abban, hogy a Baracska-Kajászhó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és
Üzemeltető Intézményi Társulás Baracskán 2015. február 16. napján kelt – a módosításokkal
egységes szerkezetben foglalt – Társulási Megállapodását a „Magyarország helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – Mötv. – 88. § (2) bekezdése
alapján, s a Társulási Megállapodás 19. 0) pontja alapján közös megegyezéssel 2016.
december 31-i hatállyal megszüntetik.
II.
1./ Az I. pontban foglalt döntés valamennyi tagi Önkormányzat Képviselő-testülete általi
elfogadásával az önálló jogi személyiségű:
Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi
Társulás – melynek székhelye: 2471. Baracska, Kossuth utca 29. szám, továbbiakban:
Társulás –
2016. december 31. napján jogutód nélkül megszűnik azzal, hogy vagyoni jogutódjai a volt
tagi Önkormányzatok.
1. A Társulási Tanács elnöke a Társulás megszűnése időpontjáig 2016. december 31.
napjáig vállalhat a Társulás elfogadott költségvetése terhére kötelezettséget.
2. A Társulás megszűnését követően az „államháztartás számviteléről” szóló
4/2013.(I.11.) Korm. rendeletben meghatározott záró költségvetési beszámolóval
kapcsolatos feladatokat a Baracskai Polgármesteri Hivatal készíti el.
2./ A Képviselő-testület a határozat 1. számú mellékletében foglalt tartalommal a Társulás
megszüntetésére és a tagok közötti elszámolásra vonatkozó Megállapodást elfogadja, s
felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.
A Képviselő-testület a Kajászó és Baracska Községekkel kötendő feladat-ellátási szerződés
elfogadásáról 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
178/2016. (IX. 29.) számú határozata
az Mötv. 41. § (6) bekezdés alapján a szennyvíz víziközmű üzemeltetésére vonatkozó
feladat ellátására szerződés megkötéséről
Vál Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a szennyvíz-közmű fenntartására
és üzemeltetési feladat-ellátási szerződés megkötésére vonatkozó javaslatot, melynek alapján
az alábbi döntést hozza:
1. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2017. január 1-i
hatállyal a szennyvíz-közmű üzemeltetési feladatainak ellátására a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 41. § (6) bekezdése alapján Kajászó
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Község és Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületeivel feladat átvételi
megbízási szerződést – továbbiakban : Mötv. 40. § (6) bekezdés szerinti feladat
átvételi-átadási megbízási szerződést – köt.
2. A Képviselő-testület a határozat 1. számú mellékletében foglalt tartalommal a
szennyvíz-közmű fenntartási és üzemeltetési feladat átadás-átvételére vonatkozó
feladat-ellátási szerződést elfogadja, felhatalmazza a polgármestert annak aláírására s
felkérve valamennyi szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 31.
12./ Napirend
Tárgy: Vál Község Önkormányzatának a parkolásról szóló önkormányzati
rendeletének első olvasatban való megvitatása
Bechtold Tamás: Miklósi Tibor készítette a rendelet tervezetet. Igyekszünk olyan rendeletet
alkotni, amelyet be is tudunk tartatni. Ennek érdekében fontolgatjuk közterület felügyelet
létrehozatalát. A témában felvettük a kapcsolatot Ercsi Városával és a Felcsúti Közös
Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településekkel is. Az utóbbi kapcsolatfelvétel nagyobb
sikerrel járt. A konkrétumok további kidolgozására a népszavazást követően kerülhet sor.
Dr. Balogh Lóránd: A Pénzügyi Bizottsági ülésen pár észrevétel született. Azok átdolgozásra
kerültek a rendelet tervezetben. Ez csak első olvasatban való elfogadás. Társadalmi vitára
bocsájtjuk a tervezetet. A falu lakossága véleményezheti.
Kőszegi László: Azt szeretném kérni, hogy ne két körben fogadjuk el ezt a rendeletet, hanem
háromban, mert van egy olyan érzésem, hogy ez a rendelet-tervezet nagyon sok hozzászólást
és nagyon sok vitát fog generálni.
Dr. Balogh Lóránd: Amennyiben a T. Képviselő-testület így szeretné, akkor így fogjuk
behozni az októberi testületi ülésre is és majd csak novemberben kerül rendeleti formában
elfogadásra, kettős lakossági véleményeztetés és a vélemények szerinti átdolgozás után.
Kocsis Bálint: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a napirendet megtárgyalta és
támogatja a rendelet tervezet első olvasatban történő elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 szavazattal hozta az alábbi határozatot a parkolásról
szóló önkormányzati rendeletének első olvasatban történő elfogadásáról.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
179/2016. (IX. 29.) számú határozata
az Önkormányzat parkolásról szóló önkormányzati rendeletének első olvasatban
történő elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat parkolásról szóló
önkormányzati rendeletét első olvasatban elfogadja és átdolgozásra, valamint lakossági
véleményezésre alkalmasnak találja.
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A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet tervezetet a település honlapján tegye
közzé lakossági véleményezés céljából, majd a 2016. októberi testületi ülésre ismét terjessze
elő további átdolgozásra.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
13./ Napirend
Tárgy: A Martonvásári Járási Hivatallal kötendő ügysegédi megállapodás
elfogadása
Bechtold Tamás: A Martonvásári járási Hivatalból kijár a településünkre egy ügysegéd, heti
egy délután. Az Ő elhelyezésének szabályozására készülne ez a megállapodás. Javaslom,
hogy a Járási Hivatal részére ingyenesen biztosítsuk az ügykezelő hölgy elhelyezését, mert a
számlák esetleges megosztása nagyobb adminisztratív terhet róna a Hivatal apparátusára, mint
amennyi bevétel keletkezne a megosztás által.
Kocsis Bálint: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság javasolja elfogadásra a
megállapodást, azzal, hogy az Önkormányzat ingyenesen biztosítsa az ügykezelő
elhelyezését.
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a Martonvásári Járási
Hivatallal kötendő ügysegédi megállapodást és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
180/2016. (IX. 29.) számú határozata
a Martonvásári Járási Hivatallal kötendő ügysegédi megállapodás elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mellékletnek megfelelően
elfogadja a Martonvásári Járási Hivatallal kötendő ügysegédi megállapodást, azzal az
észrevétellel, hogy Vál Község Önkormányzata ingyenesen biztosítja a Járási Hivatal részére
az ügysegéd elhelyezését.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
14./ Napirend
Tárgy: 39 M Lövész Egyesület kérelme
Bechtold Tamás: A Honvédelmi klubnak nagyon nagy a sikere a fiatalok között. Kajászón a
Vabrik-féle paintball pályán szokták tartani a gyakorlatokat. Én azt mondom, szükség van az
ilyen jellegű nevelésre, oktatásra a mai világban. Kérem a testületet, támogassuk az
Egyesületet a kért összeggel.
Kocsis Bálint: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a kérelmet és 3
igennel, 1 tartózkodással, 0 nem szavazattal javasolja támogatásra a Képviselő-testületnek.
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
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181/2016. (IX. 29.) számú határozata
a 39 M lövész Egyesület támogatásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletében
szereplő támogatási szerződésben szereplő feltételekkel 150.000.- Ft (azaz százötvenezer
forint) vissza nem térítendő támogatásban részesíti a 39 M Lövész Egyesületet, annak
érdekében, hogy az folytathassa a település fiataljainak nemzetvédelmi oktatását és nevelését.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
15./ Napirend
Tárgy: Óvodavezető munkatervének jóváhagyása
Kocsis Bálint: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 4
igennel, 0 tartózkodással, 0 nem szavazattal javasolja jóváhagyásra a Képviselő-testületnek.
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
182/2016. (IX. 29.) számú határozata
az Óvodavezető munkatervének jóváhagyásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váli Mesevölgy Óvoda óvodavezetői
munkatervét a határozat mellékletének megfelelően jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
16./ Napirend
Tárgy: Vál Község Adórendeletének módosítás
Dr. Balogh Lóránd: A Kormányhivatal illetékeseinek jelzése alapján két technikai jellegű
módosítást kell végrehajtani az adórendelet szövegében. Az adónemek felsorolásánál a
telekadó kimaradt a rendelet szövegéből. Több verzió is készült a rendelet elfogadása előtt, és
a végleges verzióban ez az adónem nem került feltüntetésre, ezt javítani szükséges. A
telekadó mentességeknél pedig egy mentesség alóli kivétel új sorba kell kerüljön, hogy a
paragrafus értelmezésénél elkerüljük a félreértéseket. Ezt is javítani szükséges. A rendelet
alkalmazását ezek a technikai módosítások nem befolyásolják. Kérem a T. Képviselőtestületet a rendeletet elfogadni szíveskedjenek.
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással alkotta meg rendeletét a helyi adókról
szóló 8/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló
8/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete
14

17./ Napirend
Tárgy: Egyebek
Bechtold Tamás: Van valakinek bármilyen észrevétele az Egyebek napirendi ponthoz?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést
18.44 órakor bezárja.
-k.m.f.Bechtold Tamás
polgármester

Dr. Balogh Lóránd
jegyző

Ádám Zsuzsanna
hitelesítő

Kocsis Bálint
hitelesítő
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