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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

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

  megtartott  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, 

 

 

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. Az 

ülést 19.25 órakor megnyitotta. 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre, Csókás Zsolt 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 

195/2016. (XI.24.) számú határozata 

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

 

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

hitelesítőinek Csókás Zsolt és Kocsis Bálint képviselőt választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ezt követően a napirendi pont tárgyalására tesz javaslatot a polgármester, a meghívóban 

kiküldött napirendeken túl: 

- Megyei Jogú Városok Szövetsége levelének megvitatása   

-  Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és  Üzemeltető 

Intézményi Társulás 2016. évi költségvetés I-III.   negyedévi teljesítéséről 

- Iskola kérelme 

- CIB Banknál lévő hitelkeret meghosszabbításáról döntés   

  



 

 

- Tervezői ajánlatok elfogadása Hőközpont és Óvoda tervezésre   

- Tűzifa vásárlásról döntés                  

- Idősek részére karácsonyi csomag vásárlásról döntés  

- Kitüntető cím adományozásáról döntés  

   

 A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

196/2016.(IX.30.) számú határozata 

a képviselő-testület 2016. november 24-i ülésének napirendjéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. november 24-i ülésének napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el: 

 

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  Dr. Balogh Lóránd 

          jegyző 

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

          polgármester 

3./ A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról  Dr. Balogh Lóránd 

     szóló 8/2010.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosítása  jegyző 

4./ Vál Község Önkormányzatának a parkolásról szóló önkormányzati Dr. Balogh Lóránd 

     rendeletének második olvasatban való megvitatása   jegyző 

5./ Döntés a Bursa Hungarica programban beérkezett pályázatokról Dr. Balgoh Lóránd 

          jegyző 

6./ Beszámoló a Váli Közös Önkormányzati Hivatal, Vál Községet Dr. Balogh Lóránd 

     érintő adóügyi munkáról       jegyző 

7./ Beszámoló Vál Község közétkeztetésének 2016. évi tapasztalatairól Dr. Balogh Lóránd 

               jegyző 

8./ Vál Község környezeti állapotáról szóló éves jelentés megvitatása Dr. Balogh Lóránd 

          jegyző 

9./ Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelmének megvitatása Bechtold Tamás 

          polgármester 

10./ Döntés I. világháborús emlékmű rendbetételére, renoválására,  Bechtold Tamás 

       helyreállítására kiírt pályázaton való indulásról    polgármester 

11./ A Váli Mesevölgy Óvoda Kossuth utcai épületének szellőztetésére Bechtold Tamás 

        vonatkozó műszaki megoldások és beérkezett árajánlatok   polgármester 

        megvitatása 

12./ Megyei Jogú Városok Szövetsége levelének megvitatása  Bechtold Tamás 

          polgármester 

13./ Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és  Bechtold Tamás 

       Üzemeltető Intézményi Társulás 2016. évi költségvetés I-III.  polgármester 

       negyedévi teljesítéséről 

14./ Iskola kérelme        Bechtold Tamás 

              polgármester 

15./ CIB Banknál lévő hitelkeret meghosszabbításáról döntés  Bechtold Tamás 

          polgármester 

16./ Tervezői ajánlatok elfogadása Hőközpont és Óvoda tervezésre Bechtold Tamás 

          polgármester 

17./ Tűzifa vásárlásról döntés      Bechtold Tamás 



 

3 

 

           polgármester 

18./ Idősek részére karácsonyi csomag vásárlásról döntés   Bechtold Tamás 

          polgármester 

19./ Kitüntető cím adományozásáról döntés     Bechtold Tamás 

          polgármester 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

NAPRIENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásról 

 

A képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztést, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

197/2016.(XI.24.) 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: A két ülés közti fontosabb eseményekről szóló beszámolóról 

 

A képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással fogadta el a két ülés közti 

fontosabb eseményekről szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

198/2016.(XI.24.) számú határozata 

a két ülés közti fontosabb eseményekről szóló beszámolóról 
 

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

szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3./ Napirend 

 Tárgy: A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 

8/2010.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a közterület használat 

engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendelet tervezetet, egyhangúlag elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek. 



 

 

 

Dr. Balogh Lóránd: A közterületek filmforgatási célú használati díját az önkormányzatok 

rendeleteikben határozták meg. Jogszabály módosítás miatt ez törvénysértő, ezért módosítani 

szükséges a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendeletet. 

 

A képviselő-testület az előterjesztés szerinti közterület használat engedélyezésével 

kapcsolatos eljárásról szóló rendelet módosítás tervezetet 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással 

elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2016.(XI.24.) önkormányzati rendelete 

 a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 

8/2010.(XII.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

4./ Napirend 

 Tárgy: Vál Község Önkormányzatának a parkolásról szóló önkormányzati 

rendeletének második olvasatban való megvitatása, elfogadása 

 

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

önkormányzati rendelet elfogadását 3 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett javasolja 

elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

Csókás Zsolt: A 100 eFt-os hozzájárulási díj a hídépítésre nem vonatkozik, ha azon felül 

szeretne valaki parkolót létesíteni, akkor kell fizetni. 

 

Kárpáti Hajnalka: Véleményem szerint ne fizessen hozzájárulási díjat, aki parkolót létesít, 

már maga a parkoló megépítése is költség. 

 

Miklósi Tibor: Ez a rendelet-tervezet arról is szól, hogy rávezesse az állampolgárt arra, hogy 

ne akarjon közterületen parkolni. 

 

A képviselő-testület a parkolásról szóló önkormányzati rendelet tervezetet 4 igen, 1 nem és 1 

tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2016.(XI.24.) önkormányzati rendelete 

a parkolásról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

5./ Napirend 

 Tárgy: Döntés a Bursa Hungarica programban beérkezett pályázatokról 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a Bursa Hungarica 

programban beérkezett 17 pályázatot javasolja befogadni 2.500.-Ft/hó/fő összeggel. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadja a Bursa Hungarica 

programban beérkezett pályázatokat, melyről az alábbi határozta: 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

199/2016.8XI.24.) számú határozata 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázaton résztvevők támogatásáról 
 

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási ösztöndíjpályázaton az alábbi személyeket támogatja havi 2.500.-Ft 

összeggel, 10 hónapon keresztül: 

Molnár Petra 

Samu Veronika 

Bechtold Anna 

Bechtold Sebestyén 

Kovács Szilárd 

Zelena Viktor 

Gremsberger Attila 

Gremsberger Róbert 

Róth Dalma Andrea 

Csókás Eszter 

Csókás Tamás 

Csókás Márta 

Kosch Boglárka 

Rozbach Margaréta 

Ádám Tamás 

Oroszi Julianna 

Kiss Dóra 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2017. évi költségvetésbe beépítésre kerül 

a Bursa Hungarica ösztöndíj önkormányzati önrész 425.000.-Ft összegben 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a Váli Közös Önkormányzati Hivatal, Vál Községet érintő 

adóügyi munkáról 
 

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

megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

Bechtold Tamás: Az adóhátralék mértéke évről-évre csökken, ami a hathatós behajtásnak 

köszönhető. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta az adóügyi 

munkáról szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

200/2016.(XI.24.) számú határozata 

az adóügyi munkáról szóló beszámolóról 
 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 

– Vál Községet érintő – adóügyi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 



 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő. azonnal 

 

7./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló Vál Község közétkeztetésének 2016. évi tapasztalatairól 
 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a közétkeztetés 2016. 

évi tapasztalatairól szóló beszámolót javasolja elfogadásra. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással fogadta el a 

közétkeztetés 2016. évi tapasztalatairól szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

201/2016.(XI.24.) számú határozata 

a közétkeztetés 2016. évi tapasztalatairól szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Válvölgye Gasztro kft. által, Vál 

Község 2016. évi közétkeztetésével kapcsolatos tapasztalatairól készített beszámolóját 

elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8./ Napirend 

 Tárgy: Vál Község környezeti állapotáról szóló éves jelentés megvitatása 

 

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

megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

Bechtold Tamás: A bizottsági ülésen elhangzott a faültetés, egységes kép kialakítása a 

Vajda János utcán. A lehetőségekhez mérten próbáljuk a településen a faültetést, a falukép 

szebbé tételét. 

 

A képviselő-testület a környezeti állapotról szóló beszámolót 6 igen 0 nem és 0 

tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

202/2016.(XI.24.) számú határozata 

Vál Község 216. évi környezeti állapotáról szóló éves jelentésről 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vál Község 2016. évi környezeti 

állapotáról szóló jelentését elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9./ Napirend 

Tárgy: Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelmének megvitatása 
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Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a kérelmet javasolja 

támogatni 50.000.-Ft összeggel. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta a alábbi 

határozatot az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2032016.(XI.24.) számú határozata 

az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat Alapítványt 

50.000.-Ft összeggel támogatja, a határozat mellékletében szereplő támogatói 

megállapodásban meghatározott feltételekkel. 

Felhatalmazza  a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10./ Napirend 

 Tárgy: Az Első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, 

renoválása, helyreállítása témában pályázat benyújtásáról döntés 
 

Bechtold Tamás: Az előterjesztések között szereplő pályázati  felhívás, mely a hadisírok 

rendbehozatalára került kiírásra Vál vonatozásában nem releváns. Közben egy újabb 

pályázati felhívás érkezett az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek 

rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában A pályázaton elnyerhető vissza nem 

térítendő támogatás  2 mFt, mely előfinanszírozott. Az I. világháborús emlékmű körüli 

kerítés felújítását és az emlékmű környezetének rendbe tételét tudnánk ebből az összegből 

megvalósítani. A kerítés felújításra már kértünk árajánlatot. 

 

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

javasolja a képviselő-testületnek 2 mFt összegre. 

 

A képviselő-testület az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek 

rendbetétele, renoválása, helyreállítása KKETTKK-CP-12 jelű pályázat benyújtását 6 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

204/2016.(XI.24.) számú határozata 

első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, 

helyreállítása témában pályázat benyújtásáról döntés 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy indulni kíván a Közép- és 

Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt „Az első vi-

lágháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítá-

sa” című KKETTKK-CP-02 azonosítószámú pályázaton, Vál Község I. világháborús em-

lékművet és az azt övező kerítés felújítására vonatkozóan. 

 



 

 

Vál Község Önkormányzata a felújítás teljes költségét 2.000.000.- Ft.-ban állapítja meg, 

amit a 2.000.000.- Ft.-os pályázati forrásból kíván megvalósítani. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

11./ Napirend 

 Tárgy: A Váli Mesevölgy Óvoda Kossuth utcai épületének szellőztetésére 

vonatkozó műszaki megoldások és beérkezett árajánlatok megvitatása 
 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az óvoda 

szellőztetésével kapcsolatos előterjesztést, és azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy az 

épület padlásán a szigetelést kell meglazítani és a helyiségekbe párátlanítót kell 

elhelyezni. Meglátjuk az eredményt és utána döntsünk esetleg más lehetőségekről. 

 

Bechtold Tamás: A bizottság javaslata értelmében levesszük napirendről a témát és majd a 

későbbiekben visszatérünk. 

 

12./ Napirend 

 Tárgy: Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívása a betelepítési kvótáról 
 

Bechtold Tamás: Szita Károly a Megyei Jogú Városok Szövetségének Elnöke megkereste 

valamennyi települési önkormányzat polgármesterét a betelepítési kvótával kapcsolatban. 

Úgy gondolom, hogy a képviselő-testület is foglaljon állást ez ügyben. 

 

A képviselő-testület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a Megyei Jogú Városok 

Szövetségének csatlakozási felhívását, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

205./2016.(XI.24.) számú határozata 

 a Megyei Jogú Városok Szövetségének csatlakozási felhívás elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Megyei Jogú Városok 

Szövetségének csatlakozási felhívását a betelepítési kvótával kapcsolatban 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

13./ Napirend 

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

Intézményi Társulás 2016. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről 

 

Bechtold Tamás: A jogszabályoknak megfelelően a Társulásoknak is kell költségvetést 

készíteni és beszámolni a teljesítéséről. Ennek teszünk eleget, a I-III.negyedévi 

költségvetés teljesítésének elfogadásával. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozat a 

Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltetési Intézményi 

Társulás 2016. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
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206/2016.(XI.24.) számú határozata 

Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltetési 

Intézményi Társulás 2016. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről 

 

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

Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás 2016. évi költségvetése I-III. 

negyedévi teljesítésének 

a) bevételi főösszegét: 21.903.147 forintban, 

b) kiadási főösszegét: 20.344.462 forintban hagyja jóvá. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

14./ Napirend 

 Tárgy: Vajda János Általános Iskola kérelme 

 

Bechtold Tamás: A Vajda János Általános Iskola kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, 

hogy községi ünnepélyeken, ill. Vajda Napi versenyek megtartásáért a költségvetésbe 

betervezett összeg terhére kerüljön kifizetésre a pedagógusok részére. 

 

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

javasolja a kifizetését a költségvetésbe betervezett 750 eFt összeg erejéig. 

 

A képviselő-testület az iskola kérelmét 6 igen 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

207/2016.(XI.24.) számú határozata 

a Vajda János Általános Iskola kérelmének elfogadása 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a Vajda János Általános Iskola 

dolgozói részére a községi ünnepélyeken, ill. Vajda Napi versenyek megtartásáért a 

költségvetésbe betervezett 750 eFt összeg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

15./ Napirend 

 Tárgy: CIB Banknál lévő hitelkeret meghosszabbításáról döntés 

 

Bechtold Tamás: A CIB Banknál lévő folyószámlán 20 mFt hitelkeretünk van, melynek éves 

költsége 120 eFt. A hitelkeret meghosszabbítását javasolom a képviselő-testületnek, hogy ha 

bármikor megszorulunk anyagilag, ehhez az összeghez hozzájutunk. 

 

A képviselő-testület a CIB Banknál lévő 20 mFt-os hitelkeret meghosszabbítását 6 igen 0 nem 

és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

208/2016.(XI.24.) számú határozata 

CIB Banknál lévő folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról 



 

 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a CIB Banknál vezetett 20 mFt folyószámla 

hitelkeretet egy évre meghosszabbítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyószámla hitelkeret 

biztosításáról szóló megállapodást írja alá. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

16./ Napirend 

 Tárgy: Tervezési ajánlatok hőközpontra és óvodára 

 

Bechtold Tamás: Pályázaton nyertünk 10 mFt-ot hőközpont tervezésre, ill. a volt iskola 

felújítására óvodává. A hőközpont esetében az engedélyezési tervek elkészültek, most a 

kivitelei tervek megrendeléséről kell döntenie a képviselő-testületnek. Az óvoda esetében 

pedig egy felmérési és koncepcióterv kászülne. 

Az iskola épület óvodává történő áttervezésére három ajánlatot kértünk be: 

- D.B.B. Tervező, Szervező, Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. 2.000.000.-

Ft+áfa 

- Kermet Kft.        2.500.000.-

Ft+áfa 

- Lovas Katalin és Fiers Márton     3.000.000.-

Ft 

Javasolom, hogy a legkedvezőbb összegre benyújtó tervező  ajánlatát fogadja el a képviselő-

testület. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a váli régi iskola óvodává 

történő átalakítására vonatkozó kiviteli terv elkészítésére érkezett ajánlatot, melyről az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

209/2016.(XI.24.) számú határozata 

a Vajda J.u. 14. alatti volt iskola épület tervezésének megrendelése óvodává 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletében szereplő 

szerződésben rögzített feltételekkel megrendeli a D.B.B. Tervező, Szervező, Tanácsadó és 

Kereskedelmi Kft. (1119. Budapest, Nagykikinda u. 12. II.) által benyújtott 2.000.000.-Ft+áfa 

összegért a Vajda János u. 14. szám alatti volt iskola épület óvodává történő átalakítás 

felmérési és koncepció-tervének elkészítését. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bechtold Tamás: A hőközpont tervezésére is bekértünk három árajánlatot, melyet a 

következők: 

- Tervroham Kft.   4.865.000.-Ft+áfa 

- FORMTECH Bt.   5.950.000.-Ft+áfa 

- ORDÓDY Mérnöki Iroda Kft. 5.765.000.-Ft+áfa 
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Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a legkedvezőbb összegű ajánlatot fogadja el. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással megrendeli a Váli közintézmények 

fűtési igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával című pályázathoz kiviteli 

terv készítését, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

210/2016.(XI.24.) számú határozata 

Váli közintézmények fűtési igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával 

című pályázathoz kiviteli terv készítésének megrendeléséről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletében szereplő 

szerződésben rögzített feltételekkel megrendeli a váli közintézmények fűtési igényének 

kielégítése biomassza alapú megújuló energiával című pályázathoz kiviteli terv készítését a 

Tervroham Kft-től (1214. Budapest, Martinovics u. 14.) 4.865.000.-Ft+áfa vállalási díjért. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bechtold Tamás: A mezőőri feladatokkal kapcsolatos döntésünket elnapoljuk, mert érdemben 

nem tudtunk foglalkozni a témával. 

 

17./ Napirend 

 Tárgy: Tűzifa rendelés 

 

Bechtold Tamás: A tűzifa programban 61 m3 fát kaptunk. Úgy tűnik a lakosok részéről az 

igény ennél jóval nagyobb, ugyanis közel 200 kérelem érkezett be az önkormányzathoz. 

Ahhoz, hogy 0,5 m3 fát tudjunk adni családonként, még 40 m3 fát kellene vásárolni az 

önkormányzatnak. Ez az összeg 900 eFt. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadja a 40 m3 tűzifa megrendelését 

900 eFt értékben, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

211/2016.(XI.24.) számú határozata 

tűzifa vásárlásról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális tűzifa programban beérkezett nagy 

mennyiségű kérelem okán, a megnyert fa mennyiség kiegészítésére megrendel a VADEX Zrt-

től 40 m3 tűzifát 900 eFt keretösszeg erejéig. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

18./ Napirend 

 Tárgy: Idősek karácsonyi csomag vásárlásáról döntés 
 



 

 

Bechtold Tamás: Az előző évekhez hasonlóan a 70 éven felülieknek Idősek karácsonyát 

szervezzük meg. Az idén 245 fő részesül karácsonyi csomagban. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az Idősek karácsonyi 

csomag megvásárlásához 750 eFt összeget javasol elfogadásra a képviselő-testület a szociális 

keret terhére. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot az idősek 

karácsonyi csomag megvásárlásával kapcsolatban: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

212/2016.(XI.24.) számú határozata 

az idősek karácsonyi csomagjáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális keret terhére 245 fő részére kb. 

3.000.-Ft értékben, összesen max. 750 eFt-ért az idősek karácsonyi csomagját megrendeli. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

(Kárpáti Hajnalka távozott az ülésről, így a testület létszáma 5 fő.) 

 

19./ Napirend 

 Tárgy: Kitüntető cím adományozására javaslat 
 

Bechtold Tamás: A Fejér Megyei Közgyűlés és az önkormányzat által alapított kitüntető címre 

szeretnék javaslatot tenni. 

Kárpáti Hajnalka védőnőt a dr. Berzsenyi Zoltán Díjra, az évtizedek óta végzett 

lelkiismeretes, odaadó védőnői munkája elismeréseként. 

Kovácsné Darabocs Erzsébet igazgató helyettest az oktatásban végzett kiemelkedő munka 

elismeréseként Németh László Díj adományozására javaslom. 

 

A képviselő-testület a polgármester javaslatát Kárpáti Hajnalka kitüntetésére vonatkozóan 5 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

213/2016.(XI.24.) számú határozata 

Kárpáti Hajnalka kitüntető cím adományozásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Közgyűlés által alapított Dr. 

Berzsenyi Zoltán Díj adományozására javasolja Kárpáti Hajnalka védőnőt. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület a javaslatát 5 igen 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta Kovácsné Darabos 

Erzsébet igazgató helyettes kitüntetésére vonatkozóan, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

214/2016.(XI.24.) számú határozata 
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Kovácsné Darabos Erzsébet kitüntető cím adományozásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Közgyűlés által alapított 

Németh László Díj adományozására javasolja Kovácsné Darabos Erzsébet igazgató helyettest. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

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

20.20 órakor bezárja. 

 

 

      -k.m.f.- 

 

 

 

  Bechtold Tamás    Dr. Balogh Lóránd 

  polgármester     jegyző 

 

 

 

 

  Csókás Zsolt     Kocsis Bálint 

  hitelesítő     hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 


