JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 15-én
megtartott rendkívüli üléséről

Helye:

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

Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester,
Csókás Zsolt képviselő, Kocsis Bálint képviselő, Kárpáti Hajnalka
képviselő, Kőszegi László képviselő,
Meghívottként van jelen:
Dr. Balogh Lóránd jegyző, Dr. Varga Márta Martonvásári Járási Hivatalvezető
helyettes, Dudás Béla bizottsági külsős tag
NAPIREND ELŐTT
Bechtold Tamás polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, megjelent vendégeket.
Megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 6+1 fő képviselői létszámból 6 fő jelen van,
Krúdy Péter képviselő jelezte távolmaradását. Az ülést 18. 00 órakor megnyitotta.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre, Kárpáti Hajnalka és Kocsis Bálint képviselőre ,
valamint a jegyzőkönyvvezetőre Simon Lászlónéra.
A képviselő-testület a javaslatot 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
186/2016. (XI.15.) számú határozata
a képviselő-testület 2016. november 15-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. november 15-i ülés jegyzőkönyv
hitelesítőinek Kárpáti Hajnalka és Kocsis Bálint képviselőt választja meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Ezt követően a napirendi pont tárgyalására tesz javaslatot a polgármester, egy kiegészítéssel,
mely ároktisztításra vonatkozik. A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
187/2016.(XI.15.) számú határozata
a képviselő-testület 2016. november 15-i ülésének napirendjéről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. november 15-i ülésének napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
Napirend:

Előterjesztő

1./ A Helyi népszavazás kezdeményezéshez szükséges
választópolgárok számáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
2./ Szociális tűzifa támogatás szabályairól szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
3./ Döntés élelmiszercsomagok rászorulók részére történő
juttatásáról
4./ Döntés az iskolai körzethatár véleményezéséről

Dr. Balogh Lóránd
jegyző

5./ Tessely Zoltán Országgyűlési-képviselő Úr levelének
megvitatása
6./ Egyebek
- Árok tisztításra érkezett árajánlatok megvitatása

Dr. Balogh Lóránd
jegyző
Bechtold Tamás
polgármester
Bechtold Tamás
polgármester
Bechtold Tamás
polgármester
Bechtold Tamás
polgármester

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA
1./ Napirend
Tárgy: A helyi népszavazás kezdeményezéshez szükséges választópolgárok
számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Dr. Balogh Lóránd: A jogszabályoknak megfelelően aktualizálni szükséges a helyi
népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározását. Úgy
láttam jobbnak, ha új rendeletet fogad el a képviselő-testület e témában, az előzőt hatályon
kívül helyezi.
A képviselő-testület a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számáról szóló önkormányzati rendeletet 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta és az
alábbi rendeletet alkotta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéshez szükséges választópolgárok számáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)
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2./ Napirendi
Tárgy: Szociális tűzifa támogatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Bechtold Tamás: Az Önkormányzat 61 m3 szociális tűzifára kapott pályázati összeget. Az
előző évekhez hasonlóan fogjuk a beérkezett kérelmek alapján a fát kuglizva kiszállítani a
rászorulóknak.
Dr. Balogh Lóránd: A rendeletben a jogosultság feltételeit határozza meg a képviselő-testület.
Többek között a jövedelem határt, az adható fa mennyiséget.
A képviselő-testület a szociális tűzifa támogatás szabályairól szóló rendelet tervezetet 6 igen,
0 nem és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa juttatásáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)
3./ Napirend
Tárgy: Döntés élelmiszer csomagok rászorulók részére történő juttatásáról
Bechtold Tamás: Az idén nem pályázati pénzből, hanem saját szociális keretből állítunk össze
élelmiszer csomagot a rászorulók részére 3.000.000.-Ft összeg erejéig. A jövedelem határokat
itt is meghatározzuk. Nagyon szoros a határidő, ezért a kérelmek beadási határidejét
november 25. napjában határozzuk meg, hogy meg tudjuk rendelni az élelmiszert.
Kárpáti Hajnalka: Az előző évhez hasonlóan fog működni az élelmiszer csomag kiosztás.
Csókás Zsolt: Árajánlatokat már lehet előre bekérni nagy multi cégektől.
A képviselő-testület az élelmiszer csomagok juttatásáról 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
188/2016.(XI.15.) számú határozata
élelmiszer csomagok rászorulók részére történő juttatásáról
1. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2016. évi
költségvetése terhére tartós élelmiszereket szerez be 3.000.000.-Ft (azaz három millió
forint) értékben, melyekből élelmiszer csomagokat állít össze a településen élő
rászoruló igénylők számára.
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a beszerzett tartós élelmiszerekből készült
csomagokat olyan rászorulóknak nyújtja, akik megfelelnek az általa meghatározott
háztartásonként egy főre eső jövedelmi kritériumnak. A Képviselő-testület az
élelmiszercsomagok nyújtásához egyedülálló igénylő esetén 114.000.-Ft
jövedelemhatárt állapít meg, családosok esetén az egy főre esó jövedelemhatárt
57.000.-Ft/fő jövedelemben állapítja meg.
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3. A Képviselő-testület az élelmiszer csomagok igénylésének határidejét 2016. november
25-ében állapítja meg. Az igénylés csak a jelen határozat mellékletét képező kérelmen
nyújtható be. Az igényléshez szükséges sorszámozott kérelmet csak és kizárólag a
Váli Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén dolgozó szociális ügyintézőtől lehet
igényelni és csak és kizárólag nála lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a
jogosultságot alátámasztó jövedelemigazolásokat. Fenti feltételek bármelyikének
hiányában az igénylés nem teljesíthető.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tartós élelmiszerek beszerzésére
és az élelmiszer csomagok igénylők száma szerinti összeállítására és az igénylőknek
történő kiosztására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4./ Napirend
Tárgy: Döntés az iskolai körzethatár véleményezéséről
Kárpáti Hajnalka: Vál kérheti, hogy Kajászó is ide tartozzon? Az iskola szempontjából
befogadó képesek vagyunk.
Bechtold Tamás: Kérhetjük, csak Kajászónak is bele kell egyeznie.
Kocsis Bálint: Az iskola részéről kapacitás van, meg lehet próbálni a körzet változtatást.
A képviselő-testület az iskola felvételi körzet határára vonatkozó döntését 6 igen, 0 nem és 0
tartózkodással hozta meg. A képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
189/2016.(XI.15.) számú határozata
az iskolai körzetekről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a T. illetékeseknek annak
megfontolását, hogy Kajászó Község gyermekeinek a jövőben ne Martonvásár Város
Általános Iskolája, hanem Vál Község Vajda János Általános Iskolája legyen a kijelölt
kötelező felvételt biztosító intézménye.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5./ Napirend
Tárgy: Tessely Zoltán Országgyűlési-képviselő Úr levelének megvitatása
Bechtold Tamás: Megkeresett bennünket Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr, hogy a
Magyarországi Református Egyház által Ráckeresztúron indított Továbbképző és
Családterápiás Központ működtetéséhez tárgyi eszközökre lenne szükség, és amivel tudjuk
támogassuk Őket. Javaslom, hogy 50 eFt-tal támogassuk a Központot.
Kárpáti Hajnalka: Egyetértek a támogatással. Véleménye szerint a lakosság körében is meg
lehetne hirdetni ezt a kérést.
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Bechtold Tamás: Nem rossz ötlet. Egyeztetek az igazgató asszonnyal e témában.
A képviselő-testület a Továbbképző és Családterápiás Központ 50 eFt-tal történő
támogatásához 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozzájárul, melyről az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
190/2016.(XI.15.) számú határozata
a Ráckeresztúri Továbbképző és Családterápiás Központ támogatásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi Református Egyház által
Ráckeresztúri Továbbképző és Családterápiás Központ működését 50 eFt-tal támogatja,a
határozat mellékletét képező támogatási szerződésben meghatározott feltételeknek
megfelelően.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6./ Napirend
Egyebek
- Árok tisztításra érkezett árajánlatok megvitatása
Bechtold Tamás: Még a tél beállta előtt a településen lévő átereszek tisztítására, iszap
elszállításra, padka füvesítésre lenne szükség, melyekre kértem árajánlatot. Ilyen szakaszok
vannak a Damjanich u.-Magyar köz valamint Petőfi Sándor utcákban.
Kárpáti Hajnalka: A járda építés – melyre nyertünk pályázatot – mikor kezdődik?
Bechtold Tamás: A tavasszal kezdjük meg a beruházást.
dr. Balogh Lóránd: Célszerű megvárni a jövő évet, mert tudomásom szerint módosul a
közbeszerzési értékhatár.
Bechtold Tamás: Az árkok, és padka rendbetételére, illetve iszap elszállításra három árajánlat
érkezett
- Utépszerv Kft.
bruttó 2.162.848.-Ft
- Útéppark Kft.
bruttó 2.408.580.-Ft
- Puhi-Tárnok Kft.
bruttó 2.060.821.-Ft
A képviselő-testület a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Puhi-Táronok Kft.-t bízza meg a
munka elvégzésével, melyről 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
191/2016.(XI.15.) számú határozata
a Damjanich u. – Magyar köz csomópontban és a Petőfi Sándor utcában iszap
elszállításra, átereszek tisztítására és padka füvesítésére beérkezett ajánlatokról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete Damjanich u. – Magyar köz csomópontban és
a Petőfi Sándor utcában iszap elszállításra, átereszek tisztítására és padka füvesítésére
beérkezett Puhi-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. által benyújtott árajánlatot fogadja el bruttó
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2.060.821.-Ft összegben, a határozat mellékletében szereplő vállalkozási szerződésben
meghatározott feltételekkel.
Felkéri a polgármestert, hogy az ajánlattevőtől a munka elvégzését rendelje meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést
18.40 órakor bezárja.
-k.m.f.Bechtold Tamás
polgármester

Dr. Balogh Lóránd
jegyző

Kárpáti Hajnalka
hitelesítő

Kocsis Bálint
hitelesítő
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