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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 24-én 

  megtartott,  rendes nyílt üléséről 

 

 

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

 

 

Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, 

                         Kárpáti Hajnalka képviselő, Krúdy Péter képviselő, Kőszegi László képviselő 

 

 

Meghívottként van jelen: 

Dr. Balogh Lóránd jegyző, Dr. Varga Márta Járási Hivatalvezető helyettes, Dr. Milvius 

Lóránt Háziorvos, Dudás Béla Bizottsági tag  

 

 

NAPIREND ELŐTT 

 

 

Bechtold Tamás polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, megjelent vendégeket. Megállapítja 

az ülés határozatképes, mivel a 6+1 fő képviselői létszámból 5 fő jelen van.  Az ülést 18.30 órakor 

megnyitotta. 

 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre, Ádám Zsuzsanna alpolgármester és  Kárpáti Hajnalka 

képviselőre , valamint a jegyzőkönyvvezetőre Kovács Máriára. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

63/2017. (IV. 24.) számú határozata 

a képviselő-testület 2017. április 24-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. április 24-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek 

Ádám Zsuzsanna alpolgármestert és Kárpáti Hajnalka képviselőt választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ezt követően a polgármester a meghívóban szerelő napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot, melyet 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

64/2017.(IV. 24.) számú határozata 

a képviselő-testület 2017. április 24-i ülés napirendjéről 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. április 24-i ülés napirendjét az alábbiak szerint 

fogadja el. 

 

Nyílt ülés napirend: Előterjesztő: 

 

Napi rend: 

 

1./ Döntés Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések  Bechtold Tamás polgármester 

támogatására kiírt pályázaton való indulásról 

2./ 39M Lövész Egyesület kérelmének megvitatása  Bechtold Tamás polgármester 

3./ Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről Bechtold Tamás polgármester 

4./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről Dr. Balogh Lóránd jegyző 

5./ Beszámoló Vál Község háziorvosának 2016. évi tevékenységéről Dr. Balogh Lóránd jegyző 

6./ Beszámoló Vál Község fogorvosának 2016. évi tevékenységéről Dr. Balogh Lóránd jegyző 

7./ Beszámoló Vál Község védőnőjének 2016. évi tevékenységéről Dr. Balogh Lóránd jegyző 

8./ Beszámoló a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi Dr. Balogh Lóránd jegyző  

tevékenységéről és működéséről  

9./ A Váli Mesevölgy Óvoda továbbképzési tervének jóváhagyása Bechtold Tamás polgármester 

10./ Beszámoló a Ráckeresztúri Továbbképző és Családterápiás  Bechtold Tamás polgármester 

Központ tevékenységéről és a kapott támogatás felhasználásáról  

11./ Beszámoló a VÉKA Egyesület 2016. évi tevékenységéről Bechtold Tamás polgármester 

és a kapott támogatás felhasználásáról 

12./ Beszámoló a Rákóczi Szövetség 2016. évi tevékenységéről Bechtold Tamás polgármester 

és a kapott támogatás felhasználásáról 

13./ Döntés a Váli Ürményi-kastély, a római katolikus templom  Bechtold Tamás polgármester 

(II. ütem), valamint az Üményi-mauzóleum turisztikai attrakcióvá  

fejlesztése” című projekthez kapcsolódó előzetes megvalósíthatósági  

tanulmány kidolgozására beérkezett árajánlatokról  

14./ A Váli Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmének megvitatása Bechtold Tamás polgármester 

értékelése 

15./ Beszámoló a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2016. Bechtold Tamás Polgármester 

évi tevékenységéről  

16./ Összesített belsőellenőrzési jelentés elfogadása Dr. Balogh Lóránd jegyző 

17./ Egyebek 

- Testvér települési megállapodásról szóló szándéknyilatkozat megvitatása, 

- Ingatlan értékesítés lehetőségének megvitatása, 

- Önkormányzati tulajdonú ingatlan vízvételi lehetőségének megvitatása, 

- Közterület-felügyelet felállításával kapcsolatos aktuális helyzet megvitatása, 

- Pályázati lehetőségek megvitatása, 

- Nyugdíjas klub levelének megvitatása, 

- Magányszemélytől kapott támogatás elfogadása. 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1. Napirendi pont 

Tárgy: Döntés az Önkormányzati feladatok ellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 

pályázaton való indulásról               

                                          

 Bechtold Tamás: Mivel ez egy elég sürgető feladat és nem szeretném, ha megfeledkeznénk róla. Kérem 

vegyük előre az Önkormányzati feladatok ellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton 
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való indulásról szóló döntés meghozatalát. Megjelent az Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására kiírt pályázat. településünk számára a legfontosabb a belterületi utak és járdák 

fejlesztése lenne. Ezzel a célterülettel is pályázhatunk. Településünk részére a maximálisan pályázható 

összeg 15 millió forint, és a támogatás intenzitása 85%. megítélésem szerint a Malom utca 

útburkolatának és a Kisköz utca járda felújítására pályázhatnánk. Az előzetes költségbecslések alapján a 

fenti beruházások teljes költsége 15.963.520.- Ft.+ Áfa, vagyis bruttó 20.273.770.- Ft lenne. Az Önrészt 

természetesen a költségvetésünkből biztosítanunk kell majd.  témában előzőleg hozott határozatot kissé 

módosítanunk kell a MÁK kérésére, ezért kérem, hogy ismét döntsünk a témában. 

 

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

elfogadásra a képviselő-testületnek. 

  

 A képviselő-testület 5 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot: 

  

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

65/2017. (IV. 24.) számú határozat 

az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

 támogatására kiírt pályázaton való indulásról 

  

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy indulni kíván az Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton. A pályázatot a 2473 Vál, Malom utca 

(532/1. hrsz.) útburkolatának, valamint a 2473 Vál, Kisköz utca - Váli-víz hídja és a Damjanich utca 

közötti szakaszának – (513. hrsz.) járda felújítására nyújtja be.  A teljes pályázott összeg 15 millió 

forint, melyhez Vál Község Önkormányzatának költségvetésében biztosítja a 2.647059.- Ft önrészt. 

  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció 

összeállítására és felhatalmazza a dokumentációhoz szükséges nyilatkozatok aláírására. 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a tárgyban előzőleg megalkotott 62/2017. (IV. 06.) számú 

határozatát, jelen határozat elfogadásával visszavonja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal   

 

2./ Napirendi pont 

Tárgy: 39M Lövész Egyesület kérelmének megvitatása 

 

Bechtold Tamás: Az Egyesület kidolgozott egy új, interaktív történelmi játékot, amit az egész országban 

szeretnének ismerté tenni, ehhez lenne szükségük egy kis segítségre. Visszatérítendő támogatást kérnek 

tőlünk arra, hogy ennek a játéknak a bevezetése megtörténhessen. A támogatást maximum másfél 

hónapra kérnék és cserébe vállalnák, hogy a Vajda-napon is megjelennek ezzel a rendhagyó 

programmal. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a javasolja a visszatérítendő 

támogatás nyújtásának elfogadását a képviselő-testületnek. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

66/2017. (IV. 24.) számú határozata 

a 39M Lövész Egyesület visszatérítendő támogatásáról 
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 1.500.000.- Ft. visszatérítendő támogatást nyújt a 39 M Lövész 

Egyesület részére, a határozat mellékletében szereplő, támogatási szerződésben maghatározott 

feltételeknek megfelelően. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3./ Napirendi pont 

Tárgy: Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről 

 

Bechtold Tamás: Amennyiben nincs kérdés felteszem szavazásra a beszámoló elfogadását. 

 

A képviselő-testület a két ülés közötti beszámolót 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal elfogadta, 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

67/2017. (VI.  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 

 

4./ Napirendi pont 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről 

 

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

lejárt idejű határozatok teljesítésének elfogadásáról. 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

68/2017. (VI.  24.) számú határozata 

a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5./ Napirendi pont 

Tárgy: Beszámoló Vál Község háziorvosának 2016. évi tevékenységéről 

 

Kárpáti Hajnalka: A fűtési rendszer nem működik rendesen a rendelőben, csak akkor van meleg víz, ha 

megy a fűtés is. Meg kell nézetni szakemberrel, bár már többen is próbálták javítani. 

 

Bechtold Tamás: Ígéretet tesz, hogy megpróbál megfelelő szakembert keresni, és megjavíttatja a fűtést. 
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Dr. Milvius Lóránt: nagyon szerencsés helyzetben volt Vál. Az idei tavasszal elmaradt az influenza 

járvány. 

 

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

háziorvos beszámolójának elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

69/2017. (IV. 24.) számú határozata 

a háziorvos 2016. évi munkájáról szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvos 2016. évi munkájáról szóló beszámolót 

elfogadja és megköszöni a Doktor Úrnak Vál Község egészségügyi helyzetének javításáért tett 

munkáját. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6./ Napirendi pont 

Tárgy:  Beszámoló Vál Község fogorvosának 2016. évi tevékenységéről 

 

 

Bechtold Tamás: A Doktornő nehezményezi, hogy nem kapott több támogatást az Önkormányzattól. 

Kérvényezte az adómentességet, de nem kapta meg. Amennyiben nincs kérdés, felteszi szavazásra a 

2016. évi fogorvosi beszámolót. 

 

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

fogorvosi beszámolójának elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

70/2017. (IV. 24.) számú határozata 

a fogorvos 2016. évi munkájáról szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvos 2016. évi munkájáról szóló beszámolót 

elfogadja és megköszöni dr. Horváth Kun Katalinnak Vál Község egészségügyi helyzetének javításáért 

tett munkáját. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7./ Napirendi pont 

Tárgy: Beszámoló Vál Község védőnőjének 2016. évi tevékenységéről 

 

Kárpáti Hajnalka: 30 % a hátrányos helyzetű családok aránya Válon. Ennek több oka is lehet: 

egyedülálló szülő, anyagi, erkölcsi nehézségek. Kéri a Tanácsadó épület tisztasági meszelésének 

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

határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

71/2017. (IV. 24.) számú határozata 

a védőnő 2016. évi munkájáról szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Védőnő 2016. évi munkájáról szóló beszámolót 

elfogadja és megköszöni a Kárpáti Hajnalkának Vál Község egészségügyi helyzetének javításáért tett 

munkáját. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8./ Napirendi pont 

Tárgy: Beszámoló a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről és működéséről 

 

Dr. Balogh Lóránd: Megújult a Hivatal épülete, amit 2016. márciusában vehettünk birtokba. Azóta is 

folyamatosan történnek kiesebb felújítások, fejlesztések. (pl. sötétítés megoldása). 

 

Kárpáti Hajnalka: Hogy működik az ASP rendszer? 

 

Dr. Balogh Lóránd: Vannak még problémák, de pénzügy és az adó rendszer már működik. 

 

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

elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

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

Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi beszámolójának elfogadásáról: 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő- testületének 

72/2017. (IV. 24.) számú határozata 

a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi működéséről szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 

működéséről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.  

 

Felelős: dr. Balogh Lóránd jegyző 

Határidő: azonnal 

 

9./ Napirendi pont 

Tárgy: A Váli Mesevölgy Óvoda továbbképzési tervének jóváhagyása 

 

Kárpáti Hajnalka:  A továbbképzést törvény írja elő, mindenki elvégezte, 55 év felett már nem kötelező.  

A Bizottság tárgyalta és 4 igen szavazattal elfogadta. 

 

Bechtold Tamás: Amennyiben nincs kérdés, felteszem szavazásra a Váli Mesevölgy Óvoda 5 éves 

képzési programját jóváhagyásra. 
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A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot a Váli 

Mesevölgy Óvoda 5 éves képzési programját jóváhagyásáról. 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő- testületének 

73/2017. (IV. 24.) számú határozata 

a Váli Mesevölgy Óvoda továbbképzési tervének jóváhagyásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Mesevölgy Óvoda 5 éves továbbképzési 

tervét megtárgyalta és elfogadta.  

 

Felelős: dr. Balogh Lóránd jegyző 

Határidő: azonnal 

 

  10./ Napirendi pont 

Tárgy: Beszámoló a Ráckeresztúri Továbbképző és Családterápiás Központ tevékenységéről és a 

kapott támogatás felhasználásáról 

 

Bechtold Tamás: Mivel kérdés nem hangzott el a beszámolóval kapcsolatban, felteszi szavazásra 

Ráckeresztúri Továbbképző és Családterápiás Központ beszámolóját elfogadásra. 

 

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

elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

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

Ráckeresztúri Továbbképző és Családterápiás Központ beszámolójának elfogadásáról. 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

74/2017. (IV. 24.) számú határozata  

a Továbbképző és Családterápiás Központ 2016. évi munkájáról és támogatás felhasználásról 

szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Továbbképző és Családterápiás Központ 2016. 

évi munkájáról, valamint az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

11./ Napirendi pont 

Tárgy: Beszámoló a VÉKA Egyesület 2016. évi tevékenységéről és a kapott támogatás 

felhasználásáról 

 

Bechtold Tamás: Mivel kérdés nem hangzott el a VÉKA Egyesület beszámolójával kapcsolatban, ezért 

felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását. 

 

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

elfogadásra a képviselő-testületnek. 
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A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta a VÉKA 

Egyesület 2016. évi tevékenységéről és a kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának 

elfogadásáról. 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

75/2017. (IV. 24.) számú határozata  

a VÉKA Egyesület 2016. évi munkájáról és támogatás felhasználásról szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a VÉKA Egyesület 2016. évi munkájáról, valamint 

az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

12./ Napirendi pont  

Tárgy: Beszámoló a Rákóczi Szövetség 2016. évi tevékenységéről és a kapott támogatás 

felhasználásáról 

 

Bechtold Tamás: A Rákóczi Szövetség megköszönte a támogatást, és abban a reményben fordulnak 

hozzánk, hogy idén is támogatjuk a tevékenységüket. Javaslom, hogy Mivel kérdés nem hangzott el a 

Rákóczi Szövetség beszámolójával kapcsolatban, ezért felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását. 

 

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

elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

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

Szövetség 2016. évi tevékenységéről és a kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának 

elfogadásáról. 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

76/2017. (IV. 24.) számú határozata  

a Rákóczi Szövetség 2016. évi tevékenységéről és támogatás felhasználásról szóló beszámolóról 

 

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség 2016. évi tevékenységének, 

valamint az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

2. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 50.000.- Ft. összeggel a 2017. évben is támogatja a 

Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, Szász Károly u. 1.,IV/1.) határon túl élő diákok részére indított 

„Beiratkozási Program”-ját.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

13./ Napirendi pont 

Tárgy: Döntés a Váli Ürményi-kastély, a római katolikus templom (II. ütem), valamint az 

Ürményi Mauzóleum turisztikai attrakcióvá fejlesztése” című projekthez kapcsolódó előzetes 

megvalósíthatósági tanulmány kidolgozására beérkezett árajánlatokról  

 

Bechtold Tamás: A kormánydöntés és az elkülönített 1 milliárd Ft-ról, a pénz meg van, csak még az 

államkasszában. Ahhoz, hogy előrelépés történjen, szükség lenne előtanulmány készítésre. 500 millió 
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Ft-ot gyorsan el lehet költeni akár a templom felújítására, tetőjavítás, szigetelés, külsővakolat javítás. 

De nekünk látványos változásra van szükségünk. 1 milliárd nem elég a kastélyra sem. Itt már a második 

szakasz lépéseit terveztetjük meg, hogy egy olyan átfogó fejlesztési tervünk legyen, ami alapján egy 

fenntartható beruházást hozhatunk létre. Három cég van Magyarországon, aki műemlékvédelmi 

pályázatok benyújtásával és tanulmányok elkészítésével foglalkozik. Ezektől kértünk be ajánlatokat a 

megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére. Az árajánlatok mai napon futottak be. A legolcsóbb 

árajánlatot a Magyar Kastélyprogram Kft. tette, nettó 3.5 millió forintért. Az árajánlatok a jegyzőkönyv 

mellékletét képezik. Javaslom, hogy fogadjuk el a legolcsóbb árajánlatot. 

 

Ádám Zsuzsanna: Nagyon fontos, hogy megfelelő funkciót találjunk a beruházásnak, hogy életképes 

projekt maradhasson a későbbiekben is. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az árajánlatot javasolja elfogadásra a 

képviselő-testületnek. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

77/2017. (IV. 24.) számú határozata 

a Váli Ürményi-kastély, a római katolikus templom (II. ütem), valamint az Ürményi Mauzóleum 

turisztikai attrakcióvá fejlesztése” című projekthez kapcsolódó előzetes megvalósíthatósági 

tanulmány kidolgozásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletében szereplő szerződésben 

rögzített feltételekkel megrendeli a Magyar Kastélyprogram Kft.  (1054. Budapest, Báthory u. 8. fsz. 2.) 

által benyújtott 3.500.000.-Ft+Áfa összegért a Váli Ürményi-kastély, a római katolikus templom (II. 

ütem), valamint az Ürményi Mauzóleum turisztikai attrakcióvá fejlesztése” című projekthez kapcsolódó 

előzetes megvalósíthatósági tanulmányt. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

14./ Napirendi pont  

Tárgy: A Váli Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmének megvitatása értékelése 

 

Bechtold Tamás: Mi lenne az elképzelés? Milyen formában szeretnének megemlékezni a Tűzoltók erről 

az eseményről? A kopjafaállítás biztosan a legmegfelelőbb megemlékezés lenne? 

 

Kárpáti Hajnalka: A tűzoltók egy kopjafát szeretnének állítani és egy nagyobb vendéglátást terveznek a 

meghívottak részére. A kopjafaállítással kapcsolatban nekem is vannak fenntartásaim. A rendezvényt 

csak szeptemberben akarjuk tartani, lehet, hogy addig felül kéne vizsgálni ezt z eseményt. az, hogy 

valamilyen formában szeretnénk megemlékezni a 20 évről, az biztos, de lehet egy emléktábla 

megfelelőbb lenne. 

 

Bechtold Tamás: Mivel van még elég idő ennek a kérdésnek a megvitatására, ezért úgy gondolom, 

napoljuk el ennek a kérelemnek a megvitatását. Most ne hozzunk döntést ebben a kérdésben. Májusban 

is ráérünk dönteni a kérelem ügyében, ha már kialakult a tényleges elképzelés a rendezvényt illetően. 
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15./ Napirendi pont  

Tárgy: Beszámoló a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2016. évi tevékenységéről  

 

Bechtold Tamás: Érkeztek jelentkezések Válból arra vonatkozóan, hogy a jövő évtől családi napközibe 

járatnák a gyerekeket. Szám szerint 3 ilyen fordult elő A bölcsődei ellátással kapcsolatos lépések 

megtételére akkor vagyunk kötelesek, ha 5 igénylő jelentkezik. Közzétettük minden fórumon ezt, de 

nem volt meg az 5 érdeklődő, így szerintem nem vagyunk lépéskényszerben. Amennyiben nincs kérdés 

felteszem szavazásra a beszámoló elfogadását. 

 

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

elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

78/2017. (IV. 24.) számú határozata 

a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2016. évi munkájáról szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2016. évi 

munkájáról szóló beszámolót elfogadja és megköszöni az Intézmény dolgozóinak, Vál Községben 

folytatott munkájukat. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

16./ Napirendi pont  

Tárgy: Összesített belsőellenőrzési jelentés elfogadása 

 

Dr. Balogh Lóránd: A testületi anyag és a meghívó összeállítását követően érkezett meg a 2016. évi 

összesített belsőellenőrzési jelentés anyaga a Belső ellenőr Asszonytól. Ez az anyag gyakorlatilag a 

2016. évi ellenőrzések összesített jelentése. Az ellenőrzések jelentéseit egyenként már a Testület elé 

tártuk és intézkedési tervet is készítettünk a jelentésekhez, de most egy összesített formában kérem 

elfogadását az anyagnak. 

 

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

elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

79/2017. (IV. 24.) számú határozata 

az összesített belsőellenőrzési jelentés elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évre vonatkozó összesített belsőellenőrzési 

jelentést elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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17./ Napirendi pont  

Tárgy: Egyebek 

 

a.)  Testvér települési megállapodásról szóló szándéknyilatkozat megvitatása 

 

Bechtold Tamás: Kaptunk egy megkeresést Kroscienko Nad Dunajcem, Lengyel településtől. testvér 

települési szándéknyilatkozatot szeretnének tőlünk.  Voltunk náluk. Komoly gondot jelentettek a nyelvi  

akadályok. ráadásul nem tudom, hogy ki, vagy kik lehetnek azok akik ezt a kapcsolatot esetleg életben 

tartják. Ez egy komoly kihívás és munka. Nem vagyok ellene a kapcsolatnak, csak nem látom a 

válaszokat ezekre a kérdésekre. 

 

Kőszegi László: Ne utasítsuk el a megkeresését, de szerintem írjunk nekik egy kedves levelet, amiben 

rákérdezünk a szándékaikra és annak fényében döntsünk a kérdésben. 

 

Bechtold Tamás: Rendben. Írunk egy levelet a polgármesterüknek, ahol rákérdezünk a terveikre, 

elképzeléseikre, a szándékaikra és annak fényében ismét megvitathatjuk a témát. 

 

b.) Ingatlan értékesítés lehetőségének megvitatása 

 

Bechtold Tamás: Az egészségház projekt kapcsán fennálló fenntartási kötelezettségünk letelt. Kérdés, 

hogy mi a szándékunk a volt Liga épületével. tartsuk meg, vagy adjuk el és a bevételt fordítsuk a 

megmaradt ingatlanok fejlesztésére, vagy más ingatlanok vásárlására. Mi legyen a sorsa? Pontosan azt 

sem tudjuk, hogy mennyit érhet a jelenlegi állapotában. 

 

Kárpáti Hajnalka: készíttessünk egy értékbecslést az ingatlanra vonatkozóan és annak fényében vitassuk 

meg a sorsát. 

 

Bechtold Tamás: Rendben. Készíttetünk egy értékbecslést az ingatlanra vonatkozóan és annak fényében 

döntünk a jövőjét illetően. 

 

c.) Önkormányzati tulajdonú ingatlan vízvételi lehetőségének megvitatása 

 

Bechtold Tamás: A Fejérvíz Zrt. munkatársaival történt egyeztetés alapján, ma újabb fejlemény van az 

ügyben, ami miatt kérem, hogy ezt a kérdést most ne vitassuk meg. 

 

d.) Közterület-felügyelet felállításával kapcsolatos aktuális helyzet megvitatása 

 

Dr. Balogh Lóránd: A képviselő-testület döntött arról, hogy szándékában áll közterület felügyeletet 

létrehozni, amennyiben sikerül egy 5 településből álló Társulást összeállítani. Vállal együtt, négy 

település döntött úgy, hogy rész venne ebben a Társulásban. Vál, Vértesacsa, Mány és Csabdi. A 

települések igen távol esnek tőlünk, így komoly kihívás lenne egy ilyen együttműködés. Felmerült az, 

hogy Baracskával kezdeményezzünk esetleg együttműködést. Ott éppen munkatársat keresnek a 

feladatra. Kérdés, hogy mely irányba lépjünk tovább. 

 

Bechtold Tamás: Megítélésem szerint várjuk meg, hogy Baracska milyen lépéseket tesz, és hogyan dönt 

a mi megkeresésünket illetően és annak tükrében vitassuk meg ezt a témát.  

 

 

 



 

 

12 

 

 

e.) Pályázati lehetőségek megvitatása 

 

Bechtold Tamás: Megjelent két EFOP pályázat. Mind a két forrás 100%-os intenzitású, így önrészre 

nincs szükség.   

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság javasolja a napirend megvitatását a 

Képviselő-testületnek. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

80/2017. (IV. 24.) számú határozata 

pályázaton való indulásról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy indulni kíván a közösségi művelődési 

intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései megnevezésű, EFOP-4.1.7-

16. kódszámú pályázaton.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció benyújtására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

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

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

81/2017. (IV. 24.) számú határozata 

pályázaton való indulásról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy indulni kíván az egész életen át tartó 

tanuláshoz hozzáférés biztosítása megnevezésű, EFOP-3.7.3-16. kódszámú pályázaton.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció benyújtására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

f.) Nyugdíjas klub levelének megvitatása 

 

Bechtold Tamás: Most is komoly gondot okoz az a körülmény, hogy a Nyugdíjas Klub nem rendelkezik 

Egyesületi formával, így nem nyújthatunk nekik támogatást.  

 

Kárpáti Hajnalka: Megítélésem szerint jó lenne olyan 50.000.- Ft. támogatást juttatni a Klub részére, ha 

megtalálnánk a szabályos kereteket. 

 

 Bechtold Tamás: Egyeztetni fogok a Klub vezetőjével és a pénzügyeseinkkel arra vonatkozóan, hogy 

megfelelő keretet teremthessünk a támogatás biztosításának. Az 50.000.- Ft-os kerettel amúgy 

egyetértek. 
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g.) Magányszemélytől kapott támogatás elfogadása 

 

Bechtold Tamás: Szilágyi Judit Éva, váli lakos jelezte azon szándékát, hogy 100.000.- Ft. támogatást 

kíván nyújtani Önkormányzatunk részére. A helyi rendőr tevékenységének, felszerelésének bővítésére. 

Ezen támogatás elfogadására Képviselő-testületi döntésre van szükség. Az összeg felhasználásáról 

egyeztetni fogunk a Rendőrkapitány úrral és a Körzeti megbízottunkkal. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta Szilágyi Judit Éva 

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

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

82/2017.(IV. 24.) számú határozata 

Szilágyi Judit Éva önkormányzatnak nyújtott támogatásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Szilágyi Judit Éva magánszemély 100.000.-Ft 

összegű Önkormányzatnak nyújtott támogatást. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bechtold Tamás: Van valakinek valamilyen témája az „Egyebek” napirendi pont keretében? 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 20.15 

órakor bezárja. 

 

 

-k.m.f.- 

 

 

 

  Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 

     polgármester            jegyző 

 

 

 

                    Ádám Zsuzsanna             Kárpáti Hajnalka 

       hitelesítő          hitelesítő 


