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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február  28-án 

  megtartott  üléséről 

 

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

 

Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, 

 Csókás Zsolt képviselő, Kárpáti Hajnalka képviselő, Kocsis Bálint  

 képviselő,   Kőszegi László képviselő, 

 

Meghívottként van jelen: 

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

Hivatalvezető helyettes, Klein Károly Vál Sportbarátok Egyesület 

elnöke, Vagy György 39M Lövész Egyesület elnöke, Molnár Szilárd 

Váli Út Hagyományőrző Egyesület elnöke 

 

 

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 19.00 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 

26/2016. (II. 28.) számú határozata 

a képviselő-testület 2017. február 28-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. február 28-i ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőinek Kárpáti Hajnalka és  Kocsis Bálint képviselőt  választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ezt követően a meghívóban szereplő napirenden túl az alábbi napirendek tárgyalására tesz 

javaslatot a polgármester: 

- Vajda János Általános Iskola kérelme 

- Váli Út Hagyományőrző Egyesület kérelme 

- Bíbor Néptánccsoport és VÉKA Egyesület kérelme 

- Völgyvidék Közösség Egyesület kérelme 

- Máhler Balázs adomány elfogadásáról döntés 

- 12. napirend - a Tabajdi Református Egyházközség levele megvitatásának 

levétele. 

Bechtold Tamás: Kéri a képviselő-testületet, hogy a jelenlévő vendégeket érintő 
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napirendeket vegye előre a képviselő-testület 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot a 2017.  

február 28-i ülés napirendjéről: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

27/2017.(II.28.) számú határozata 

a képviselő-testület 2017. február 28-i ülés napirendjéről 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. február 28-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el. 

 

Napirend: Előterjesztő: 

1/ Beszámoló a Váli Út Hagyományőrző Egyesület 2016. évi Dr. Balogh Lóránd 

tevékenységéről jegyző 

2./ Beszámoló a 39 M lövész Egyesület 2016. évi tevékenységéről   Dr. Balogh Lóránd  

 jegyző 

3./ Beszámoló a Vál Községi Sportbarátok Egyesületének Dr. Balogh Lóránd  

2016. évi tevékenységéről jegyző 

 

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

 polgármester 

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

 jegyző 

6./ A helyi népszavazás kezdeményezéshez szükséges  Dr. Balogh Lóránd  

választópolgárok számáról szóló 12/2016. (XI. 15.) jegyző 

 önkormányzati rendelet módosítása, illetve az Önkormányzat  

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati 

rendeletének újraalkotása - Törvényességi felhívás megvitatása 

 

7./ Az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és  Dr. Balogh Lóránd  

kialakításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet megvitatására jegyző 

 

8./ Vál Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési Bechtold Tamás 

tervének elfogadása polgármester 

 

9./ Beszámoló a Váli Polgárőr Egyesület 2016. évi  Dr. Balogh Lóránd  

tevékenységéről   jegyző 

 

 

10./ Beszámoló a Váli Faluszépítő és -védő Egyesület 2016. évi Dr. Balogh Lóránd  

tevékenységéről jegyző 

 

 

 

 

11./ A Peter Cerny Alapítvány kérelmének megvitatása                    Bechtold Tamás 

 polgármester 
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12./ Döntés tüdőszűréssel kapcsolatban Bechtold Tamás 

 polgármester 

13./ Döntés a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás  Bechtold Tamás  

Társulási megállapodásának módosításáról polgármester 

 

14./ Döntés ATM Vál Községbe történő telepítésének kérdésében Bechtold Tamás 

 polgármester 

15./ A MEDICOPTER Alapítvány kérelmének megvitatása  Bechtold Tamás 

 polgármester 

16./ Vajda János Általános Iskola kérelme Bechtold Tamás 

 polgármester 

17./ Váli Út Hagyományőrző Egyesület kérelme Bechtold Tamás 

 polgármester 

18./ Bíbor Néptánccsoport és VÉKA Egyesület kérelme Bechtold Tamás 

 polgármester 

19./ Völgyvidék Közösség Egyesület kérelme Bechtold Tamás 

 polgármester 

20./ Máhler Balázs adomány elfogadásáról döntés Bechtold Tamás 

 polgármester 

21./ Egyebek 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kárpáti Hajnalka: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, Alapellátási és 

Ügyrendi Bizottság a jogszabálynak megfelelően a képviselők vagyonnyilatkozatát átvette és 

nyilvántartásba vette. Minden képviselő határidőre leadta a vagyonnyilatkozatát, eleget tett 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

28./2017.(II.28.) számú határozata 

a képviselők vagyonnyilatkozat tételei kötelezettségéről 
 

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

Bizottság tájékoztatóját elfogadja, miszerint minden képviselő vagyonnyilatkozat tételi 

kötelezettségének eleget tett. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

NAPRIENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1./ Napirendi 

     Tárgy: Beszámoló a Váli Út Hagyományőrző Egyesület 2016. évi tevékenységéről 

 

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

és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
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Ádám Zsuzsanna: Megköszöni az Egyesületnek a munkáját és külön köszöni, hogy a 

Balánbányai testvérkapcsolatot kiemelten ápolja. 

 

Molnár Szilárd: Nagy odaadással és szívesen tesz az Egyesület mindent a köz érdekében. 

 

A képviselő-testület a Váli Út Hagyományőrző Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

29/2017.(II.28.) számú határozata 

a Váli Út Hagyományőrző Egyesület 2016. évi munkájáról szóló beszámolóról és az 

önkormányzati támogatás elszámolásáról 
 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Út Hagyományőrző Egyesület 

2016. évi munkájáról szóló beszámolót, valamint az önkormányzati támogatás 

felhasználásának tételes elszámolását elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2./ Napirend 

     Tárgy: Beszámoló a 39M Lövész Egyesület 2016. évi tevékenységéről 
 

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

A feltett kérdésekre a választ megkapva javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

Bechtold Tamás: A bizottsági ülésen kérdésként hangzott el, hogy hány váli gyermek jár az 

egyesületbe, milyen gyakorisággal, és milyen korosztályt érint? 

 

Varga György: Elmondja, hogy az iskolában heti két alkalommal volt íjász és légfegyver 

lövészet. A lövészet a bajnokság döntőjébe bejutott. Az edzésen 8 fő vett részt, 4 új jelentkező 

van. 

 

Bechtold Tamás: A nyári táboron is részt vehetnek a gyerekek? 

 

Varga György: Egész nyáron jöhetnek a gyerekek a táborba. Az idei táborra 4 fő váli 

jelentkező van. 

 

A képviselő-testület a 39M Lövész Egyesület 2016. évi munkájáról szóló beszámolót 6 igen, 0 

nem és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2017. (II. 28.) számú határozata 

39M Lövész Egyesület 2016. évi munkájáról szóló beszámolóról és az önkormányzati 

támogatás elszámolásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 39M Lövész Egyesület 2016. évi 

munkájáról szóló beszámolót, valamint az önkormányzati támogatás felhasználásának tételes 

elszámolását elfogadja. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3./ Napirend 

    Tárgy: Beszámoló a Vál Községi Sportbarátok Egyesületének 2016. évi 

tevékenységéről 

 

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

 

Klein Károly: A jó edzés meghozta eredményét, az utánpótlás négy főt leigazolt a Puskás 

Akadémiához. Állapotfelmérőn kellett részt venni a gyerekeknek, ahol megfeleltek. Két kapus 

és két mezőnyjátékos. Az egyesület nevében is köszönjük az eddigi támogatást és bízunk 

benne, hogy a jövőben is megkapjuk a kért összegeket, hogy működni tudjon az Egyesület. 

Nagyon sok embert, kicsit, nagyot megmozgat ez a sport. 

 

Kárpáti Hajnalka: A pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a Vál Községi 

Sportbarátok Egyesületének 2016. évi munkájáról szóló beszámolót és javasolja elfogadásra a 

képviselő-testületnek. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

31/2017.(II.28.) számú határozata 

a Vál Községi Sportbarátok Egyesületének 2016. évi munkájáról szóló beszámolóról és 

az önkormányzati támogatás elszámolásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vál Községi Sportbarátok 

Egyesületének 2016. évi munkájáról szóló beszámolót, valamint az önkormányzati támogatás 

felhasználásának tételes elszámolását elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről 

 

A képviselő-testület vita nélkül 6 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 

32/2017.(II.28.) 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 
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5./ Napirend 

Tárgy:  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről 

 

A képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

33/2017.(II.28.) számú határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6./ Napirend 

 Tárgy: A helyi népszavazás kezdeményezéshez szükséges választópolgárok 

számáról szóló 12/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelet módosítása, illetve az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati 

rendeletének újraalkotása – Törvényességi felhívás megvitatása 

 

dr. Balogh Lóránd: A helyi népszavazás és népi kezdeményezés részletes szabályaira 

vonatkozó önkormányzati rendeletalkotási törvény módosult, ezáltal a 2016. évben e témában 

alkotott önkormányzati rendeletünk törvénysértő.  Ezzel egyidejűleg az SZMSZ felhatalmazó 

rendelkezései már nincsenek hatályban, így változatlan tartalommal történő újra alkotása, a 

már hatályos felhatalmazó rendelkezéseknek megfelelően javasolt elfogadásra. 

 

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

előterjesztést, melyet elfogad, a rendeletek megalkotását javasolja a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület a helyi népszavazás kezdeményezéshez szükséges választópolgárok 

számáról szóló 12/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi 

észrevételről 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

34/2017.(II.28.) számú határozata 

a helyi népszavazás kezdeményezéshez szükséges választópolgárok számáról szóló 

12/2016. (XI.15.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevételről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az FE/02/452-1/2017. iktatószámú, a helyi 

népszavazás kezdeményezéshez szükséges választópolgárok számáról szóló 12/2016.(XI.15.) 

önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevételt megvizsgálta, azzal egyetért. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a törvénytelenség megszüntetésére. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Ezt követően a polgármester a helyi népszavazás kezdeményezéshez szükséges 
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választópolgárok számáról szóló rendelet módosítását teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-

testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazás kezdeményezéshez szükséges választópolgárok számáról szóló 

12/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Az előterjesztés szerint az SZMSZ módosítása, illetve újra alkotása szükséges. 

A polgármester felteszi szavazásra az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló rendeletet, melyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadott és az 

alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

3/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

7./ Napirend 

 Tárgy: Az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról 

szóló önkormányzati rendelet-tervezet megvitatása 
 

dr. Balogh Lóránd: A Képviselő-testület által alkotott a háziorvosi, fogorvosi, illetve védőnői 

alapellátási körzetekről szóló 17/2013.(X.29.) önkormányzati rendelet célellenőrzésének 

végrehajtása során törvénysértő. A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása 

alapján szükséges az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról 

szóló új rendelet megalkotása. A rendelet tervezet jogszabályoknak megfelelő véleményezési 

eljárása megtörtént, elfogadása javasolt. 

 

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

előterjesztést és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A polgármester felteszi szavazásra az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról 

és kialakításáról szóló rendelet-tervezet, melyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 

tartózkodással elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

4/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

8./ Napirend 

 Tárgy: Vál Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása 
 

Bechtold Tamás: Az Önkormányzat idén is tervez több beruházást, többek között járda és 

partfal építés, de ezek a beruházások nem érik el a közbeszerzési értékhatárt. Így tervezett 
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közbeszerzés nélkül fogadjuk el a közbeszerzési tervet. Természetesen ha év közben olyan 

beruházás lesz ami közbeszerzés köteles, lehet módosítani a tervet. 

 

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

Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

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

Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervéről. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

35/2017.(II.28.) számú határozata 

az Önkormányzat 2017. évi összesített közbeszerzési tervéről 

 

 

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben foglaltak szerint 

határozza meg az Önkormányzat 2016. évi összesített közbeszerzési tervét. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az éves összesített közbeszerzési terv 

nyilvánosságának biztosításáról, valamint erre irányuló igény esetén a Közbeszerzések 

Tanácsa, vagy az illetékes ellenőrző szervek részére történő megküldéséről gondoskodni 

szíveskedjen. 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: jegyző 

 

 

       

1. melléklet a 35/2017.  (II. 28.) számú Képviselő-testületi határozathoz 
 

 

Vál Község Önkormányzatának 201. évi összesített közbeszerzési terve 

 

 

sorszám Tárgy várható összes 

költségigény (nettó) 

Ft 

várható időbeli 

ütemezés 

eljárás típusa 

- - - - - 

 

 

9./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a Váli Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről 
 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a Váli 

Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót, melyet javasol elfogadásra a 

képviselő-testületnek. 

 

Ádám Zsuzsanna: A bizottsági ülésen is elmondta, hogy az Egyesületbe a tagfelvételt 
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szorgalmazni kellene. 

 

A képviselő-testület a Váli Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót 6 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

36/2017.(II.28.) számú határozata 

a Váli Polgárőr Egyesület 2016. évi munkájáról szóló beszámolóról és az önkormányzati 

támogatás elszámolásáról 

 

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

munkájáról szóló beszámolót, valamint az önkormányzati támogatás felhasználásának tételes 

elszámolását elfogadja és megköszöni a Polgárőrség tagjainak Vál Község közbiztonsági 

helyzetének javításáért tett munkáját. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a Váli Faluszépítő és –védő Egyesület 2016. évi tevékenységéről 
 

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

előterjesztést, melyet javasol elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület a Váli Faluszépítő és –védő Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

37/2017.(II.28.) számú határozata 

A Váli Faluszépítő és – védő Egyesület 2016. évi munkájáról szóló beszámolóról és az 

önkormányzati támogatás elszámolásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Faluszépítő és –védő Egyesület 

2016. évi munkájáról szóló beszámolót, valamint az önkormányzati támogatás 

felhasználásának tételes elszámolását elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

11./ Napirend 

 Tárgy: A Peter Cerny Alapítván kérelmének megvitatása 

 

Bechtold Tamás: Minden évben támogatja az Önkormányzat az Alapítványt. Az elmúlt évben 

két esetszám történt Válban, már ha csak ezt nézzük sokat tettünk az egészségügyi ellátáshoz. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a Peter Cerny Alapítványt 

50 eFt összeggel javasolja támogatni a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület a Peter Cerny Alapítvány támogatásáról 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással 

hozta az alábbi határozatot: 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

38/2017.(II.28.) számú határozata 

a Peter Cerny Alapítvány támogatásáról 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletében szereplő támogatási 

szerződés tervezetben meghatározott feltételekkel 50.000.-Ft összeggel támogatja a Peter 

Cerny Alapítványt (1083. Budapest, Bókay J.u. 5.), a koraszülöttek és a beteg újszülöttek 

speciális mentése és őrzött szállítása érdekében. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

12./ Napirend 

 Tárgy: Döntés tüdőszűréssel kapcsolatban 

 

Bechtold Tamás: Az elmúlt évben is nagyon sokan igénybe vette a lakosság a tüdőszűrést, 

nagy megelégedésükre. 2017. május 4-6. közötti időpontot jelöltek meg, egyszeri díjként 

viszont 200.000.-Ft. Véleményem szerint ez az összeg felvállalható a település lakossága 

érdekében. 

 

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

tüdőszűréssel kapcsolatos kérelmet, melyet támogat, elfogadja a 200.000.-Ft egyszeri 

költséget és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a tüdőszűrés megszervezését, 

melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

39/2017.(II.28.) számú határozata 

a tüdőszűrésről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli a Máltai Szeretetszolgálat 

Tüdőszűrő Program keretében szervezett tüdőszűrést 2017. május 4-6. (csütörtök-péntek-

szombat) időszakra 200.000.-Ft összeggel. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vállalkozási Szerződést aláírja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

13./ Napirend 

 Tárgy: Döntés a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

megállapodásának módosításáról 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a Szent László Völgye 

Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzataként hozandó döntéseket elfogadja és 

javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

Bechtold Tamás: Több döntést szükséges hozni a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi 
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Társulás feladatellátása ügyében. 

Így: 

- Társulási Megállapodás módosításáról 

- térségi főépítész társulási formában történő alkalmazásáról 

- fogorvosi ügyeleti körzetről 

- Martonvásár Város Önkormányzata által személyes gondoskodást nyújtó 

szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás térítési díjáról, valamint igénybevételük 

rendjéről szóló rendelet elfogadásáról. 

 

A polgármestert a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás társulási 

megállapodásának módosítását teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem 

és 0 tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

40/2017.(II.28.) számú határozata 

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 

társulási megállapodásának módosításáról 

 

1./ Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 

úgy határoz, hogy 

 a) az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényt 5.§. (1) 

bekezdésének c) pontja értelmében a települési önkormányzat számára előírt, az egészségügyi 

alapellátás körében az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátásról való 

gondoskodást a társulás keretében kívánja megoldani, továbbá 

 b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény rendelkezéseivel 

összhangban, a településkép védelme érdekében főépítészt kíván alkalmazni társulási 

formában. 

 

2./ A Képviselő-testület a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

megállapodásának (a továbbiakban: Társulási megállapodás) módosítását a határozat 

melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt tartalommal jóváhagyja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A Szent László Völgye többcélú Kistérségi Társuláson belül térségi főépítész társulás 

formában történő alkalmazásáról szükséges dönteni. A főépítész feladata lesz a Települési 

Arculati Kézikönyv elkészítése, ami minden településnek kötelezően elvégzendő feladata. 

 

A képviselő-testület a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társuláson belül térségi 

főépítész társulási formában történő alkalmazásáról 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az 

alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

41/2017.(II.28.) számú határozata 

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társuláson belül térségi főépítész társulási 

formában történő alkalmazásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Szent László Völgye Többcélú 

Kistérségi Társulás keretében térségi főépítész társulási formában történő alkalmazását. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 

alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás 

körzeteiről szóló rendelet tervezetet elfogadja 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással, melyről az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

42/2017.(II.28.) számú határozata 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi 

és fogorvosi ügyeleti ellátás körzeteiről szóló rendelet-tervezetéről 
 

1./ Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szent László Völgye Többcélú 

Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) tagönkormányzata – a Társulás hatályos 

társulási megállapodásának (a továbbiakban: társulási megállapodás) IV/19.2. pontjában 

foglalt véleményadási jogával élve – a határozat mellékletét képező rendelet-tervezetet 

megismerte, azt megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért. 

 

2./ A Képviselő-testület – figyelemmel a társulási megállapodás IV/19.2. pontjában 

foglaltakra – felhatalmazza a polgármestert jelen határozatban foglalt véleménynek 

Martonvásár Város Jegyzőjéhez történő továbbítására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A következőként a szociális szolgáltatásokról szóló Martonvásár Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete által megalkotott rendelet-tervezetet szükséges elfogadni, melyről 6 igen, 

0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

43/2017.(II.28.) számú határozata 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás térítési 

díjáról, valamint igénybevételük rendjéről szóló 24/2016.(XII.16.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetéről 
 

1./ Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szent László Völgye Többcélú 

Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) tagönkormányzata – a Társulás hatályos 

társulási megállapodásának (a továbbiakban: társulási megállapodás) IV./19.2. pontjában 

foglalt véleményadási jogával élve – a határozat mellékletét képező rendelet-tervezetet 

megismerte, azt megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért. 

 

2./ A Képviselő-testület – figyelemmel a társulási megállapodás IV/19.2. pontjában 

foglaltakra – felhatalmazza a polgármestert jelen határozatban foglalt véleménynek 

Martonvásár Város Jegyzőéhez történő továbbítására. 

 

Felelős: polgármester 
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Határidő: azonnal 

 

14./ Napirend 

Tárgy:  Döntés ATM Vál Községben történő telepítésének kérdésében 
 

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

telepítéséről szóló előterjesztést és javasolja, hogy a telepítés feltételeit pontosítsa, több 

részletet gyűjtsön be a döntés meghozatalához. 

 

Ádám Zsuzsanna: Javasolja, hogy a két szomszédos település polgármesterét is keressük meg 

e témában, a telepítési összeg megoszlása érdekében. 

 

Bechtold Tamás: Most döntést nem hoz a képviselő-testület, majd visszatérünk e napirendre, a 

részletes ismeretek függvényében. 

 

15./ Napirend 

 Tárgy: MEDICOPTER Alapítvány kérelmének megvitatása 

 

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

MEDICOPTER Alapítvány kérelmét és 30.000.-Ft összeggel javasolja támogatni a képviselő-

testületnek. 

 

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

MEDICOPTER Alapítvány támogatásáról: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

44/2017.(II.28.) számú határozata 

a MEDICOPTER Alapítvány támogatásáról 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a MEDICOPTER Alapítvány tevékenységét. 

30.000.-Ft összeggel támogatja, a határozat mellékletében szereplő támogatási szerződésben 

maghatározott feltételeknek megfelelően. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

16./ Napirend 

 Tárgy: Váli Vajda János Általános Iskola kérelme 
 

Bechtold Tamás: Az iskola a hagyományosan megrendezendő Vajda-napi rendezvényre adta 

be támogatási kérelmét 150.000.Ft összegre. 

Minden évben rengeteg gyereket mozgat meg a szavalóverseny a környező településekről, 

melyet nagy színvonalon rendez meg az iskola. 

 

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

előterjesztést és 150.000.-Ft támogatást a Váli Vajda János Általános Iskola Vajda-napi 

rendezvényére javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
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A képviselő-testület a Váli Vajda János Általános Iskola Vajda-Napi rendezvényét 150.000.-Ft 

összeg támogatja, melyről 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

45/2017.(II.28.) számú határozata 

a Váli Vajda János Általános Iskola Vajda-napi rendezvény támogatásáról 
 

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

napi rendezvényét 150.000.-Ft összeggel támogatja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

17./ Napirend 

 Tárgy: Váli Út Hagyományőrző Egyesület kérelme 
 

Bechtold Tamás: A Balánbányai gyermek táboroztatásához kér támogatást a Váli Út 

Hagyományőrző Egyesület. Az elmúlt évben is nagyon sikeres tábort szerveztek a vendég 

gyermekeknek. Külön köszönet az Egyesületnek, hogy az Erdélyi testvérkapcsolatot ilyen 

módon életben tartják. A tábor megszervezéséhez 300.000.-Ft támogatást kérnek. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a Váli Út Hagyományőrző 

Egyesület kérelmét megtárgyalta és javasolja elfogadásra a 300.000.-Ft összegű támogatást. 

 

A képviselő-testület a Váli Út Hagyományőrző Egyesületet 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással 

300.000.-Ft összegű támogatásban részesíti a testvérvárosi gyermek táboroztatása céljából, 

melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

46/2017.(II.28.) számú határozata 

a Váli Út Hagyományőrző Egyesület támogatásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váli Út Hagyományőrző Egyesület kérelmét 

megtárgyalta és a Balánbányáról érkező testvérvárosi gyermek táboroztatására 300.000.-Ft 

összeget biztosít, a határozat mellékletében szereplő támogatási szerződésben maghatározott 

feltételeknek megfelelően.. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

18./ Napirend 

 Tárgy: Bíbor Néptánccsoport és VÉKA Egyesület kérelme 
 

Bechtold Tamás: A Váli –völgyi Vigasságok rendezvényre kér 500.000,- Ft támogatást a 

Bíbor Néptánccsoport és VÉKA Egyesület. Nagyon sok embert megmozgató rendezvényről 

van szó, külföldi vendégekkel. 

Ádám Zsuzsanna: Évről-évre színvonalasabb programot szerveznek, nagyok sok főt 

mozgatnak meg. Az 500.000.-Ft nem kevés összeg. Ha ezt megadjuk, akkor viszont semmi 

külön költséget már ne vállaljon fel az Önkormányzat. 
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Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a kérelmet és 

4 igen szavazattal minden bizottsági tag 400.000.-Ft összeg odaítélését javasolja elfogadásra, 

plusz hozzájárulás nélkül. 

 

A képviselő-testület a Bíbor Néptánccsoport és VÉKA Egyesület kérelmét megtárgyalta és a 

Váli-völgyi Vigasságok rendezvényre 400.000.-Ft összegű támogatás ad, melyről 6 igen, 0 

nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

47/2017.(II.28.) számú határozata 

a Bíbor Néptánccsoport és VÉKA Egyesület támogatásáról 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíbor Néptánccsoport és VÉKA Egyesület 

által szervezett Váli-völgyi Vigasságok rendezvényt 400.000.-Ft összeggel támogatja a 

határozat mellékletében szereplő támogatási szerződésben maghatározott feltételeknek 

megfelelően, azzal az észrevétellel, hogy egyéb hozzájárulást az Önkormányzat nem vállal.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

19./ Napirend 

Tárgy: A Völgyvidék Közösség Egyesület kérelme 

 

Bechtold Tamás: A Völgyvidék Közösség 8 millió forintos rulírozó hitelkerete kimerült. 

Elvileg döntés van a Leader Akciócsoport Támogató Szervezet általi támogatásáról, de a pénz 

még nem érkezett meg. A pénz megérkezéséig szeretném, ha visszatérítendő támogatást 

nyújtanánk a Völgyvidék Közösség számára, hogy a működése biztosított legyen, a támogatás 

megérkezéséig. 

 

A képviselő-testület a Völgyvidék Közösség Egyesület kérelmét megtárgyalta és 6 igen, 0 

nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

48/2017.(II.28.) számú határozata 

a Völgyvidék Közösség Egyesület támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Támogató Szervezet általi finanszírozás megérkezéséig 

1.000.000.- Ft. visszatérítendő támogatást nyújt a Völgyvidék Közösség Egyesület részére, a 

határozat mellékletében szereplő támogatási szerződésben maghatározott feltételeknek 

megfelelően. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

20./ Napirend 

 Tárgy: Máhler Balázs önkormányzati támogatás befogadásáról döntés 
 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta Máhler 

Balázs 438.000.-Ft önkormányzati támogatását, melyet javasol elfogadásra a képviselő-
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testületnek. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta Máhler Balázs 

önkormányzatnak nyújtott támogatását, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

49/2017.(II.28.) számú határozata 

Máhler Balázs önkormányzati támogatásáról 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Máhler Balázs magánszemély 

438.000.-Ft összegű önkormányzatnak nyújtott támogatást. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

21./ Napirend 

 Tárgy: Egyebek 

 

Csókás Zsolt: A rendezvénysátor átadását említi. Véleménye szerint a Tűzoltóságnak kellene 

átadni úgy, hogy adott szervezet, adott rendezvényre felelős személye veszi át a sátra. 

 

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

19.45 órakor bezárja. 

 

 

     -k.m.f.- 

 

 

 

 Bechtold Tamás     dr. Balogh Lóránd 

 polgármester      jegyző 

 

 

 

 Kárpáti Hajnalka     Kocsis Bálint 

 hitelesítő      hitelesítő 
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