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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 26-án 

  megtartott  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, Vabrik Zoltán VÖT, Váradi Endre Váli 

Tűzoltó Egyesület 

 

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, egy 

képviselő betegséget jelzett, a másik külföldi utazása miatt van távol. Az ülést 18.00 órakor 

megnyitotta. 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre, Ádám Zsuzsanna alpolgármesterre 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-testület 

1/2017. (I. 26.) számú határozata 

a képviselő-testület 2017. január 26-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. január 26-i ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőinek Ádám Zsuzsanna alpolgármestert 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: 

- EFOP-1.5.2-16 pályázat benyújtása 

- Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete kérelme 

- VHG Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. levele lomtalanítással 

kapcsolatban 

- Völgy Vidék Közösség Kh. Egyesülettel kötendő Közművelődési Megállapodásról 

döntés 

- Vajda évforduló 

- Vagyonnyilatkozat tételei kötelezettségről szóló tájékoztatás 

A Váli Polgárőr Egyesület a beszámolóját nem nyújtotta be, így azt levesszük napirendről. 
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Dr. Balogh Lóránd: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottsági ülésen az Önkormányzat 

2017. évi költségvetésével kapcsolatban módosító indítvány nem hangzott el, és már a 

bizottsági ülésen is az a döntés született, hogy Vál Község Önkormányzat 2017. évi 

költségvetését 1 fordulóban, a mai napon elfogadja a képviselő-testület és megalkotja a 

rendeletet. 

  

 A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

2/2017.(I. 26.) számú határozata 

a képviselő-testület 2017. január 26-i ülésének napirendjéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. január 26-i ülésének napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el: 

 

 

Napirend:         Előterjesztő 

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

          polgármester 

2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről   Dr. Balogh Lóránd 

          jegyző 

3./ A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének Bechtold Tamás 

     elfogadása         polgármester 

4./ Vál Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása Bechtold Tamás 

          polgármester 

5./ Beszámoló a Váli Közös Önkormányzati Hivatal műszaki és   Dr. Balogh Lóránd 

     település-üzemeltetési ügyintézőjének 2016. évi tevékenységéről jegyző 

6./ Beszámoló a Váli Tűzoltó Egyesület 2016. évi tevékenységéről Dr. Balogh Lóránd 

          jegyző 

7./ Az önkormányzati vezetők illetményének jogszabályváltozás  Dr. Balogh Lóránd 

     miatti módosítása        jegyző 

8./ A polgármester 2017. évi szabadság felhasználási ütemezési  Dr. Balogh Lóránd 

     tervének jóváhagyásáról       jegyző 

9./ Váli Mesevölgy Óvodával kapcsolatos kötelező tárgyú   Bechtold Tamás 

     döntések meghozatala       polgármester 

10./ Belső ellenőrzési intézkedési tervek megvitatása és elfogadása Dr. Balogh Lóránd 

          jegyző 

11./ Elvi döntés közterület-felügyeleti szolgáltatás végzése céljából Bechtold Tamás 

       társulás létrehozásáról       polgármester 

12./ Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben   Bechtold Tamás 

       EFOP-1.5.2-16 pályázat benyújtásáról döntés    polgármester 

13./ Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete kérelme  Bechtold Tamás 

          polgármester 

14./ VHG Velencei-Tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.  Bechtold Tamás 

       levele lomtalanításról       polgármester 

15./ Völgy Vidék Közösség Kh. Egyesülettel kötendő Közművelődési Bechtold Tamás 

       megállapodásról döntés       polgármester 

16./ Vajda Évforduló        Bechtold Tamás 
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          polgármester 

17./ Beszámoló az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat  Bechtold Tamás 

       tételi kötelezettségéről       polgármester 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről 

 

Kőszegi László: Köszönettel veszi és örül az alpolgármester beszámolójának. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a két ülés közti 

fontosabb eseményekről szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

3/2017.(I.26.) 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 

 

2./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről 

 

A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással fogadta el a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

4/2017.(I.26.) számú határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3./ Napirend 

Tárgy: A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének 

elfogadása 

 

Kocsis Bálint: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a Váli Közös 

Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését, melyet javasol elfogadásra a képviselő-

testületnek. 
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Ádám Zsuzsanna: A két társtelepüléssel a közös hivatal működtetésével minden rendben 

megy, nincsenek problémák? 

 

dr. Balogh Lóránd: Véleményem szerint a társ önkormányzatok elégedettek. A településeken 

belül vannak inkább feszültségek. A költségvetés szerinti összegek az év végére mindkét 

településtől utalásra kerültek. 

 

A képviselő-testület a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését 5 igen, 0 

nem és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

5/2017.(I.26.) számú határozata 

a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadásáról 
 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 

2017. évi költségvetését 75.747 eFt bevételi és 75.747 eFt kiadási főösszeggel elfogadja. 

 

A Váli Közös önkormányzati hivatal működésének állami támogatása: 70.257.200 Ft 

 

Kajászó Község Önkormányzatát terhelő költség: 15.526.201 Ft 

Kajászó Község Önkormányzatára jutó lakosságarányos állami támogatás: 15.625.201 Ft 

 

Kajászó Község Önkormányzatát terhelő kiegészítés az állami támogatáshoz: 0 Ft 

A Váli Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez Vál Község Önkormányzata 

részére havonta utalandó támogatás összege: 0 Ft 

 

Gyúró Község Önkormányzatát terhelő költség: 19.775.377 Ft 

Gyúró Község Önkormányzatára jutó lakosságarányos állami támogatás: 18.091.229 Ft 

 

Gyúró Község Önkormányzatát terhelő kiegészítés az állami támogatáshoz: 1.684.148 Ft 

A Váli Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez Vál Község Önkormányzata 

részére havonta utalandó támogatás összege: 140.346 Ft. 

 

Vál Község Önkormányzatát terhelő költség: 40.345.863 Ft 

Vál Község Önkormányzatára jutó lakosságarányos állami támogatás: 36.540.770 Ft 

 

Vál Község Önkormányzatát terhelő kiegészítés az állami támogatáshoz: 3.526.033 Ft. Válon 

keletkező saját bevétel: 280.060 Ft 

 

A Váli Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez Vál Község Önkormányzata 

hozzájárulása havonta: 293.836 Ft. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

4./ Napirend 

 Tárgy: Vál Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása 
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dr. Balogh Lóránd: A bizottsági ülésen elhangzott és javaslom a képviselő-testületnek is 

megfontolásra, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetését I. fordulóban fogadja el. A 

bizottsági ülésen módosító javaslat nem hangzott el. 

 

Kocsis Bálint: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság Vál Község Önkormányzat 

2017. évi költségvetését rendeleti formában javasolja elfogadni a képviselő-testületnek. 

 

Bechtold Tamás: Az óvodánál a dajkák bérének megállapításánál van még kis kérdőjel, mivel 

vezetői döntés alapján havi 20 eFt-ot kaptak ez idáig. Mostantól a kötelező bérminimum 

összegére nem tudják még ezt is rátenni. Így is a dajkák bérét havi 700 eFt/fő összeggel 

egészíti ki az önkormányzat a költségvetéséből. Egészében az óvoda költségvetését éves 

szinten 6 mFt-tal egészíti ki az önkormányzat. 

A költségvetést 8.761.042 Ft- tartalék kerettel terveztük. 

 

A képviselő-testület Vál Község Önkormányzat 2017. évi költségvetését 5 igen, 0 nem és 0 

tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

1/2017.(I.16.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

5./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a Váli Közös Önkormányzati Hivatal műszaki és település-

üzemeltetési ügyintézőjének 2016. évi tevékenységéről 

 

Kocsis Bálint: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a beszámolót megtárgyalta és 

javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 5 igen. 0 nem és 0 tartózkodással fogadta el a Váli Közös 

Önkormányzati Hivatal műszaki és település-üzemeltetési ügyintézőjének 2016. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

6/2017.(I.26.) számú határozata 

Váli Közös Önkormányzati Hivatal 20016. évi  

műszaki és településüzemeltetési tevékenységéről 
 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 

2016. évi – Vál Községben véghezvitt – műszaki és településüzemeltetési tevékenységéről 

szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

6./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a Váli Tűzoltó Egyesület 2016. évi tevékenységéről 
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Kocsis Bálint: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és javasolja 

elfogadásra a Váli Tűzoltó Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

Bechtold Tamás: Megkérdezi, van-e kiegészítés az írásos beszámolóhoz. 

 

Vabrik Zoltán: Felhívja a figyelmet a „Települési mentési csoport” megalakítására és arra, 

hogy MEGFELELT minősítést kapott.  

 

A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a Váli Tűzoltó 

Egyesület 2016. évi munkájáról szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7/2017.(I.26.) számú határozata 

a Váli Tűzoltó Egyesület 2016. évi munkájáról szóló beszámolóról 
 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Tűzoltó Egyesület 2016. évi 

munkájáról szóló beszámolót elfogadja és megköszöni az Egyesület tagjainak Vál Község 

biztonságáért tett munkáját. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7./ Napirend 

 Tárgy: Az önkormányzati vezetők illetményének jogszabályváltozás miatti 

módosítása 

 

Ádám Zsuzsanna: Jogszabály változás miatt a polgármesterek illetmény-számítása változik. 

Az államtitkári illetményekhez köti, más százalékos viszonyszámok szerint, települési 

lakosságszám arányában. 

E szerint a polgármester havi illetménye 2017. január 1-től bruttó 548.000,-Ft. A 

költségtérítés az illetmény 15 %-a, mely 82.300,-Ft. 

 

Kocsis Bálint: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a polgármester 

illetményére vonatkozó béremelést, melyet az előterjesztés szerint javasol elfogadásra a 

képviselő-testületnek. 

 

Bechtold Tamás elhagyja az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 4 fő. 

 

A képviselő-testület Bechtold Tamás polgármester illetményét és költségtérítését 2017. I. 1-

től 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta, az alábbi határozat szerint: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

8/2017.(I.26.) számú határozata 

a polgármester illetményéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bechtold Tamás polgármester havi 

illetményét 2017. január 01-től, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés c) pontja alapján 548.400,-Ft bruttó összegben 

határozza meg. 
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A Képviselő-testület Bechtold Tamás polgármester havi költségtérítését, 2017. január 01-től, 

az illetménye 15 %-ában, 82.300,-Ft összegben állapítja meg. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Bechtold Tamás polgármester visszatér az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 5 fő. 

 

Bechtold Tamás: A jogszabály értelmében az alpolgármester illetményét a képviselő-testület 

úgy állapíthatja meg, hogy a 10.000 fő vagy az alatti lakosságszámú településen maximum a 

polgármester illetménye 90 %-a lehet. Korábban én a polgármester illetményének 50 %-ára 

tettem javaslatot az alpolgármester illetményére vonatkozóan és ehhez társítva a 15 %-os 

költségtérítést, amit a testület el is fogadott. Javaslom, hogy ez maradjon így a továbbiakban 

is. 

 

Ádám Zsuzsanna elhagyja az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 4 fő. 

 

A képviselő-testület Ádám Zsuzsanna alpolgármester havi illetményét és költségtérítését 

2017. január 1-től az alábbiak szerint fogadja el, melyről 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodással 

hozta meg határozatát: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

9/2017.(I.26.) számú határozata 

az alpolgármester illetményéről 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ádám Zsuzsanna alpolgármester havi 

illetményét 2017. január 01-től, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 80. § (1a) bekezdésére figyelemmel, a polgármester illetményének 50 %-

ában, bruttó 274.200,-Ft összegben határozza meg. 

 

A Képviselő-testület Ádám Zsuzsanna alpolgármester havi költségtérítését, 2017. január 01-

től, az illetménye 15 %-ában, 41.100,-Ft összegben állapítja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ádám Zsuzsanna alpolgármester visszatér az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 5 

fő. 

 

8./ Napirend 

Tárgy: A polgármester 2017. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének 

jóváhagyásáról 
 

dr. Balogh Lóránd: A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény értelmében a polgármester 

szabadság ütemezési tervének jóváhagyásáról rendelkezik. A képviselő-testületnek minden év 

február 28-ig kell jóváhagyni a polgármester ütemtervét. Külön kell dönteni az előző évben 

igénybe vett szabadságának megállapításáról és külön kell dönteni a 2017. évi szabadság 

felhasználási ütemezési tervéről. 

A polgármester 2016. évben ki nem vett szabadsága 7 nap, a 2017. évi megállapított 

szabadsága így összesen 46 nap. 
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Kocsis Bálint: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a polgármester 2017. évi 

szabadság felhasználási ütemezési tervét elfogadta és javasolja elfogadásra a képviselő-

testületnek. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

10/2017.(I.26.) számú határozata 

Vál Község Polgármesterének 2016. évi igénybe vett szabadságának megállapításáról 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (3) bekezdése alapján meghatározza, hogy 

Bechtold Tamás főállású polgármester 2016. évi szabadságának mértéke 39 nap volt, melyből 

igénybe vett 32 napot, így a 2017. évre átvitt szabadnapjainak száma 7 nap. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

11/2017.(I.26.) számú határozta 

Vál Község Polgármesterének 2017. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének 

jóváhagyásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (1) – (4) bekezdéseiben foglaltak alapján 

Bechtold Tamás főállású polgármester 2017. évi (összesen 46 nap) szabadságának igénybe 

vételét a melléklet szerinti szabadság felhasználási ütemezésben foglaltaknak megfelelően 

jóváhagyja. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

9./ Napirend 

 Tárgy: A Váli Mesevölgy Óvodával kapcsolatos kötelező tárgyú döntések 

meghozatala 
 

Bechtold Tamás: A törvény értelmében a fenntartónak szükséges meghozni az óvodára 

vonatozó következő döntéseket, melyeket kérem, a képviselő-testületet külön-külön fogadja el 

az előterjesztés szerint. 

 

Kocsis Bálint: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a Váli 

Mesevölgy Óvoda kérelmét a törvényes működés értelmében, melyet javasol elfogadásra a 

képviselő-testületnek. 

 

Bechtold Tamás: Az óvoda nyári zárva tartásának idejét kérem a képviselő-testületet 2017. 

08.01. – 08. 31-ig meghatározni. 
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A képviselő-testülete 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

12/2017.(I.26.) számú határozata 

a Váli Mesevölgy Óvoda nyári zárva tartásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váli Mesevölgy Óvoda nyári zárva tartását 

2017. augusztus 1. napjától 2017. augusztus 31. napjáig határozza meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bechtold Tamás: Az óvoda beiratkozási idejét kérem 2017. április 24-25. napjában 

meghatározni. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

13/2017.(I.26.) számú határozata 

a Váli Mesevölgy Óvoda óvodai beiratkozás idejéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váli Mesevölgy Óvoda óvodai beiratkozás 

idejét 2017. április 24. és 25. napjában határozza meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bechtold Tamás: Megállapítást nyert, hogy minimum 85, maximum 90 gyermek lesz a 

nevelési évben, melyhez 4 csoport indítása szükséges. Nem érdemes bölcsődei csoportot 

indítani, majd 2018. január 1-től lesz kötelező, ha legalább 5 gyermek kéri. Kérem döntsön a 

képviselő-testület a 2017-2018. tanévben indítható óvodai csoportok számáról. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

14/2017.(I.26.) számú határozata 

a Váli Mesevölgy Óvodában indítandó csoportok számáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váli Mesevölgy Óvodában a 

2017-2018. nevelési évben a várható gyermeklétszám alapján 4 csoportot indít. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bechtold Tamás: Az óvodai dolgozók létszámának meghatározása a következő, amiről 

dönteni kell a képviselő-testületnek. Az 1 fő pedagógiai asszisztens foglalkoztatását jelenleg  

nem tudjuk felvállalni anyagi okok miatt. Az előző évben is vissza kellett fizetni a 

foglalkoztatásra költött összeget. Majd az állami támogatás és a közfoglalkoztatás 

ismeretében visszatérhetünk a pedagógiai asszisztens foglalkoztatására. Addig viszont az 

óvoda 8 fő óvodapedagógussal és 4 fő dajkával látja el a feladatot. 
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A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

15/2017.(I.26.) számú határozata 

a Váli Mesevölgy Óvoda óvodai dolgozók létszámának meghatározásáról 
 

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

2017. évre vonatkozóan 

 

- 8 fő óvodapedagógus 

- 4 fő dajka 

 

foglalkoztatásával határozza meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10./ Napirend 

 Tárgy: Belső ellenőrzési intézkedési tervek megvitatása és elfogadása 
 

dr. Balogh Lóránd: A jelentések kiküldésre kerültek, vannak benne szakmai észrevételek a 

szabályzatokkal kapcsolatban, melyeket az idei évben rendbe kell tenni az ASP indulás miatt.  

 

Kocsis Bálint: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a belső ellenőrzési intézkedési 

terveket megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

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

„Önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek 

működésének ellenőrzése” folyamán feltárt hiányosságok megszüntetésére készített jegyzői 

intézkedési terv elfogadásáról: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

16/2017.(I.26.) számú határozata 

a belső ellenőrzés által 

„az Önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes 

kontrolltevékenységek működésének ellenőrzése” folyamán feltárt hiányosságok 

megszüntetésére készített jegyzői intézkedési terv elfogadásáról 
 

1./ Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a belső ellenőrzés által 

„az Önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes 

kontrolltevékenységek működésének ellenőrzése” folyamán feltárt hiányosságok 

megszüntetésére készített jegyzői intézkedési tervet a melléklet szerint elfogadja. 

 

2./ Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési vizsgálat által 

feltárt hiányosságok orvoslására a jegyző által javasolt 2017. december 31-i határnapot szabja 

meg. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2017. december 31. 
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A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot „ Vál 

Község Önkormányzat 2015. évi beszámolójának szabályszerűségi ellenőrzése” folyamán 

feltárt hiányosságok megszüntetésére készített jegyzői intézkedési terv elfogadásáról: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

17/2017.(I.26.) számú határozata 

a belső ellenőrzés által 

„Vál Község Önkormányzat 2015. évi beszámolójának szabályszerűségi ellenőrzése” 

folyamán feltárt hiányosságok megszüntetésére készített 

jegyzői intézkedési terv elfogadásáról 

 

1./ Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a belső ellenőrzés által 

„Vál Község Önkormányzat 2015. évi beszámolójának szabályszerűségi ellenőrzése” 

folyamán feltárt hiányosságok megszüntetésére készített jegyzői intézkedési tervet a melléklet 

szerint elfogadja. 

 

2./ Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési vizsgálat által 

feltárt hiányosságok orvoslására a jegyző által javasolt 2017. december 31-i határnapot szabja 

meg. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2017. december 31. 

 

11./ Napirend 

Tárgy: Elvi döntés közterület-felügyeleti szolgáltatás végzése céljából társulás 

létrehozásáról 

 

dr. Balogh Lóránd: A környező települések bevonásával merült fel egy közterület-felügyelet 

létrehozása. Több elgondolás is volt ez ügyben, de a társulás létrehozása lenne a megoldás, 

Vál gesztorságával. A feladatot 1 fő közterület-felügyelő alkalmazásával kívánnánk 

megoldani a társult önkormányzatokkal úgy, hogy 1-1 napot minden településen jelen legyen 

a közterület felügyelő. Konkrét költségvetést még nem tudunk, az annak a függvénye, hogy 

hány település csatlakozik a társulásba.  

 

Kocsis Bálint: Mennyi lenne egy településre eső költség, ami a költségvetést terhelné? 

 

dr. Balogh Lóránd: Becslésünk szerint 8 órás státusz létesítése esetén évi 2,53 millió forint a 

személyi juttatás és 1 millió forint a dologi kiadás. Ez a településekre elosztva kb. 5-600 eFt 

éves kiadást jelentene. Most elvi döntést hoz a képviselő-testület. Ha legalább öt település 

szándékát fejezi ki e feladatellátásra, akkor tudjuk a társulási megállapodás tervezetet 

előkészíteni, az álláshelyet meghirdetni. 

 

Kocsis Bálint: A pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a közterület-

felügyeleti szolgáltatás ellátásával kapcsolatos előterjesztést és javasolja az elvi döntés 

meghozatalát a képviselő-testületnek. 

 

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

felügyeleti szolgáltatás ellátása céljából létrehozott társulásban való részvételről: 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

18/2017.(I.26.) számú határozata 

elvi döntés közterület-felügyeleti szolgáltatás ellátása céljából létrehozott társulásban 

való részvételről 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete azt az elvi döntést hozza, hogy amennyiben 

egy – Vál Községgel együtt számítva – legalább 5 településből álló Társulás jönne létre a 

közterület-felügyelettel összefüggő szolgáltatás nyújtása céljából, úgy részt kíván venni ebben 

a Társulásban és hozzájárul egy társulási megállapodás tervezet előkészítéséhez. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

12./ Napirend 

 Tárgy: „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” – EFOP-1.5.2-16 

elnevezésű pályázat benyújtásáról döntés 
 

Bechtold Tamás: A pályázat benyújtására csak konzorciumi formában van lehetőség. A 

pályázat előkészítésének jelenlegi szakaszában az együttműködési tárgyalások Csákvár, Vál, 

Csabdi, Alcsútdoboz, Mány, Óbarok, Pátka és Bicske településekkel kezdődtek meg. A 

pályázat 100 %-os támogatási intenzitású. A pályázat keretei között megvalósítható 

legfontosabb tevékenységek – humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának 

fejlesztését szolgáló ösztönző programok, a helyi közösségek társadalmi szerepének 

megerősítése, a kultúrák közötti párbeszéd erősítése, stb. 

 

Kocsis Bálint: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta 

és javasolja a képviselő-testületnek a pályázat benyújtásnak elfogadását. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

19/2017.(I.26.) számú határozata 

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben (EFOP-1.5.2-16) elnevezésű 

pályázat benyújtásának és az ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásának 

jóváhagyása 

 

1./ Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Humán szolgáltatások 

fejlesztése térségi szemléletben (EFOP-1.5.2.-16) elnevezésű pályázat benyújtásának és az 

ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásának jóváhagyása” tárgyú előterjesztést 

és támogatja a megvalósítani kívánt pályázatot, annak benyújtásával egyetért. 

 

2./ Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Bechtold Tamás 

polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye és a 

pályázat benyújtásához szükséges konzorciumi megállapodást aláírja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

13./ Napirend 

 Tárgy: Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete kérelme 
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Kocsis Bálint: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a kérelmet megtárgyalta és 30e 

Ft támogatás odaítélését javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

20/2017.(I.26.) számú határozata 

a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezet támogatásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei 

Szervezetét 30 eFt összeggel támogatja munkalehetőség teremtése érdekében vásárolni kívánt 

digitális kisnyomdagép beszerzését. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

14./ Napirend 

 Tárgy: VHG Velencei-Tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. levele „házhoz 

menő” lomtalanítás tárgyában  

 

Bechtold Tamás: Egyeztettem a házhoz menő lomtalanítással kapcsolatban az ügyvezető 

igazgató úrral. Egy ingatlanon egy évben csak egyszer lehet igénybe venni a házhoz menő 

lomtalanítást. Ha csak egyedi kérelem van, akkor a hulladékszállítás napján fogják elszállítani 

a lomot. Az ingatlan tulajdonosnak kell jelezni igényét a szolgáltató felé. A kitehető lom 

mennyisége max. 3 m3. 

 

Kocsis Bálint: Ha ezt elfogadjuk, akkor ez működik és nincs egy konkrét nap a 

lomtalanításra? 

 

Bechtold Tamás: Igen. A település rendezettsége szempontjából jó ötlet ez a fajta megoldás. 

 

Kőszegi László: Ha a lakosság nem aktivizálja magát, akkor nem működik. 

 

Bechtold Tamás: A lakosok megkapják a VHG Kft-től a névre szóló tájékoztatót. Az 

Önkormányzat a helyi újságban is megjelenteti a tájékoztatást. 

 

A képviselő-testület a házhoz menő lomtalanítást 4 igen 1 nem 0 tartózkodással elfogadta és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

21/2017.(I.26.) számú határozata 

a „házhoz menő” lomtalanításról 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a VHG Velencei-

Tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. „házhoz menő” jelleggel történő lomtalanítás 

bevezetésével kapcsolatos beadványát. 

 

2017. évben Vál településen a lomtalanítás ezen formáját fogadja el a képviselő-testület. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

15./  Napirend 

Tárgy: Völgy Vidék Közösség Kh. Egyesülettel kötendő Közművelődési 

megállapodás elfogadásáról döntés 

 

Bechtold Tamás: Megkeresett bennünket a Völgy Vidék Közösség Kh. Egyesület, hogy a 

kulturális közfoglalkoztatási programban való részvételnek az Önkormányzattal kötött 

közművelődési megállapodással eleget tudjanak tenni. A kis bevételi forrásaik mellett szinte 

az egyetlen munkaerőforrást biztosító lehetőség. 

 

Ádám Zsuzsanna: Miről szól a megállapodás? 

 

Bechtold Tamás: Kulturális közfoglalkoztatottat milyen munkára lehet alkalmazni.  

 

dr. Balogh Lóránd: Az egyesület tevékenységének a segítése, koordinálása lenne a 

közfoglalkoztatott feladata. A Munkaügyi Központ felé kell igazolni, hogy van egy 

megállapodás a munkaerőforrást biztosító Önkormányzattal. 

 

Ádám Zsuzsanna: Várhatóak-e Leader pályázatok? 

 

Bechtold Tamás: A Leader hitelből működik, ami utófinanszírozott. Minden pályázathoz 

önrész szükséges, 50-70 %-os támogatottságúak lesznek a pályázatok. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

22/2017.(I.26.) számú határozata 

a Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesülettel történő közművelődési 

megállapodás megkötéséről 

 

1./ Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település kulturális és 

közművelődési életének fejlesztése, egyes kiemelt közművelődési feladatok ellátása, a 

programok és a kínálat színesítése, a kultúrára jutó források többcsatornássá tétele érdekében 

a muzeális intézményekről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. § (1) bekezdése szerinti 

közművelődési megállapodást köt a Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú 

Egyesülettel a határozat l. melléklete szerint. 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l./ melléklet szerinti közművelődési 

megállapodások aláírására. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

16./ Napirend 

Tárgy: Vajda Évforduló 
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Bechtold Tamás: Méltó módon szeretnénk megemlékezni Vajda János születésének 190. és 

halálának 120. évfordulójáról. Nívós irodalmi rendezvényeket szeretnénk tartani. A jövő 

héten jönnek a Petőfi Irodalmi Múzeumból és megnézzük, hogyan tudjuk felújítani a Vajda 

János emlékházban a kiállítást. 

 

Ádám Zsuzsanna: Nem a szokásos „Vajda Nap” keretében szeretnénk a megemlékezést 

tartani, mert az már inkább Falunap. Vajda János születésének 190. évfordulóján, május 7-én 

szeretnénk a megemlékezést. Kimondottan „Vajda” programokat szeretnénk, a közös 

szavalás, irodalmi vetélkedő és irodalmi est megtartásával. A közös szavalat költsége 250 eFt. 

Az előadó művészek költsége sem kevés.  

 

Bechtold Tamás: Úgy gondolom a 750 eFt elegendő lesz egy nívós rendezvény megtartására. 

 

Kocsis Bálint: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a Vajda Évforduló méltó 

megemlékezésére 750 eFt összeget javasol elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

23/2017.(I.26.) számú határozata 

a Vajda Évforduló megemlékezésről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vajda János születésének 190, 

halálának 120. évfordulója tiszteletére rendezendő ünnepségre 750 eFt keretösszeget biztosít a 

2017. évi költségvetésében. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

17./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségéről 
 

Kocsis Bálint: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a 2017. január 24-i ülésén 

megállapította, hogy a külföldön tartózkodó Csókás Zsolt képviselőn kívül minden képviselő 

eleget tett a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének. Mai napon Csókás képviselő úr is 

leadta vagyonnyilatkozatát. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a tájékoztatót és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

24/2017.(I.26.) számú határozata 

a vagyonnyilatkozatokról szóló tájékoztatóról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi 

Bizottság tájékoztatása alapján – megtárgyalta és elfogadja a helyi önkormányzati képviselők 

vagyonnyilatkozatának 2017. évi leadásáról és nyilvántartásba vételéről szóló tájékoztatóját. 

 

Felelős: polgármester 
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Határidő: azonnal 

 

 

18. Napirend 

Tárgy: Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság beszámolója a képviselők 

KOMA rendszer nyilvántartásról  

 

Kocsis Bálint: A bizottság megállapította, hogy a képviselők és külsős bizottsági tag a KOMA 

rendszer nyilvántartásában szerepelnek. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi 

határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

25/2017.(I.26.) számú határozata 

a képviselők KOMA rendszerben történő nyilvántartásáról 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi 

Bizottság beszámolóját elfogadja, és megállapítja, hogy Vál Község összes Önkormányzati 

képviselője, illetve bizottsági tagja is a KOMA adatbázisban szerepelnek. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

19.00 órakor bezárja. 

 

 

     -k.m.f.- 

 

 

 

  Bechtold Tamás    Dr. Balogh Lóránd 

  polgármester     jegyző 

 

 

 

 

  Ádám Zsuzsanna    Kocsis Bálint 

  hitelesítő     hitelesítő 
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