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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 25-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, Kocsis Bálint képviselő, Kőszegi László képviselő és 

Csókás Zsolt képviselő 

 

 

Meghívottként van jelen: 

Dr. Balogh Lóránd jegyző, Pillmajer Csilla pénzügyi munkatárs, Bereczki László KMB., 

Kratancsik Ákos rendőr alezredes, Szabó Zoltán rendőr alezredes, és Takács Tamás SOS 

Központ Kft. képviselője 

 

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 18.00 órakor 

megnyitotta. 

 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre, Kocsis Bálint képviselőre és Csókás Zsolt képviselőre, 

valamint a jegyzőkönyvvezetőre, Kovács Máriára. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

83/2017. (V. 25.) számú határozata 

a képviselő-testület 2017. május 25-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. május 25-i jegyzőkönyv hitelesítőinek Kocsis 

Bálint képviselőt és Csókás Zsolt képviselőt választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bechtold Tamás: A meghívóban kiküldött napirendhez képest lenne pár új téma, amit tárgyalnunk kell a 

mai ülésen. A meghívó kiküldése után beérkezett a Baracska-Kajászó-Vál 2016. évi költségvetésének 

módosítása, illetve a zárszámadás is. Tárgyalnunk kell még Krain Bálint vállalkozó levelét, valamint két 

munka megrendelésének kérdését és egy pályázati lehetőségen való indulást, illetve a Vörösmarty 

Mihály Könyvtár beszámolóját.      
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Ezt követően a polgármester a fenti módosításokkal a meghívóban szerelő napirendi pontok tárgyalására 

tesz javaslatot, melyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadott és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

84/2017. (V. 25.) számú határozata 

a képviselő-testület 2017. május 25-i ülés napirendjéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. május 25-i ülés napirendjét az alábbiak szerint 

fogadja el. 

 

Nyílt ülés napirend: Előterjesztő: 

 

Napi rend: 

 

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 2016. évi költségvetésének Bechtold Tamás polgármester 

 módosítása 

4./ Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi gazdálkodásának Bechtold Tamás polgármester  

értékelése 

5./ Vál Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének  Bechtold Tamás polgármester 

 módosítása 

6./ Vál Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának Bechtold Tamás polgármester  

elfogadása  

7./ A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi igazgatási  Dr. Balogh Lóránd jegyző 

szünetének elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása 

8./ Július 1.-jét köztisztviselői és munkaszüneti nappá nyilvánító Dr. Balogh Lóránd jegyző 

önkormányzati rendeletének elfogadása 

9./ A közterületek rendjéről és a köztisztaságról szóló  Bechtold Tamás polgármester 

önkormányzati rendelet módosítása  

10./ Tájékoztató a Rendőrség 2016. évi tevékenységéről Bechtold Tamás polgármester 

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

Társulási megállapodásának módosításáról 

12./ A Magyar Önkormányzatok Szövetségéből való kilépés Bechtold Tamás polgármester 

megvitatása  

13./ A Bicskei Mentőállomás kérésének megvitatása Bechtold Tamás polgármester 

14./ Szociális tűzifa igénylés megvitatása Bechtold Tamás Polgármester 

15./ Egyebek:  

- Ingatlan értékesítés lehetőségének megvitatása, 

 - Önkormányzati tulajdonú ingatlan vízvételi lehetőségének megvitatása, 

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz szükséges jelző eszközök beszerzésének megvitatása 

- Baracska-Kajászó-Vál Vízközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás 

2016. évi költségvetésének módosítása 

- Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás 

2016. évi költségvetésének I-IV  negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló megvitatása 

- Krain Bálint vállalkozó levelének megvitatása 

- A Váli Közös Önkormányzati Hivatal székhely épületének terasz kialakítására beérkezett 

árajánlatok megvitatása 

- Kút szűrővázának regenerálására beérkezett árajánlat megvitatása 
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- Pályázati lehetőség megvitatása 

- A Vörösmarty Mihály Könyvtár 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 
1./ 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 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal elfogadta, 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

85/2017. (V. 25.) 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./ Napirendi pont 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről 

 

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

lejárt idejű határozatok teljesítésének elfogadásáról. 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

86/2017. (V. 25.) számú határozata 

a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3./ Napirendi pont 

Tárgy: A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása 

 

Bechtold Tamás: Szerintem a Hivatal takarékosan működik. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a Közös Hivatal költségvetésének 

módosítási javaslatát elfogadta és javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

 

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

Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés módosításának elfogadásáról: 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

87/2017. (V. 25.) számú határozata 

a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés módosításának elfogadásáról 

 

 

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

módosított költségvetését 77.671 eFt bevételi és 77.671 eFt kiadási főösszeggel elfogadja. 

 

Kajászó Község Önkormányzatát terhelő költség előirányzata: 16.861.187Ft 

Kajászó Községre jutó állami támogatás: 15.822.371 Ft 

 

Gyúró Község Önkormányzatát terhelő költség előirányzata: 19.605.830Ft 

Gyúró Községre jutó állami támogatás: 18.182.754Ft 

 

Vál Község Önkormányzatát terhelő költség előirányzata: 41.201.039Ft 

Vál Község árbevételének előirányzata: 300.051Ft 

Vál Községre jutó állami támogatás: 36.972.437Ft 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

4./ Napirendi pont 

Tárgy: Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi gazdálkodásának értékelése 

 

Pillmajer Csilla: Gyúró településének keletkezett egy körülbelül 400.000.- Ft-os túlfizetése a 2016. 

évben. Egyeztettünk erről a pénzügyes kollégával és abban maradtunk, hogy ezt az összeget nem 

fizetjük vissza, mert a 2017. évben nagyon sok személyi jellegű kifizetése lesz Gyúrónak és ezt a tételt 

majd akkor használják fel. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a Közös Hivatal gazdálkodásáról 

szóló beszámolót elfogadta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

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

Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi beszámolójának elfogadásáról: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

88/2017. (V. 25.) számú határozata 

a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

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

költségvetésének teljesítését 77.671 eFt bevételi és 77.583 eFt kiadási főösszeggel elfogadja. 

 

A 5. mellékletben megállapított maradvány 88 eFt, melyből a 2017. évben 54 eFt személyi jellegű 

kiadásokra, 34 eFt dologi kiadásokra fordítható. 

 

A 54.252Ft többletként kifizetett költséget Kajászó Község Önkormányzata utalja Vál Község 

Önkormányzat CIB Banknál vezetett 10700440-68885711-51100005 számú számlájára. 
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A 429.592Ft többletként utalt támogatást Vál Község Önkormányzat nem utalja vissza Gyúró Község 

Önkormányzata számlájára, hanem a 2016. évre vonatkozóan kiegyenlítettnek tekinti és a 2017. évre 

kapott támogatásként elszámolja. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

5./ Napirendi pont 

Tárgy: Vál Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása 

 

Bechtold Tamás: Van valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban? 

 

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

javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 6 igen szavazattal elfogadta az Önkormányzat 2016. évi költségvetés 

ének módosítását, melyről az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2016.  évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 11.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

6./ Napirendi pont 

Tárgy: Vál Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának elfogadása  

 

Bechtold Tamás: Van valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban? 

 

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

javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 6 igen szavazattal elfogadta az Önkormányzat 2016. évi az 

Önkormányzat 2016. évi zárszámadását és maradvány elszámolását, melyről az alábbi rendeletet 

alkotta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és a maradvány elszámolásáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

7./ Napirendi pont 

Tárgy: A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi igazgatási szünetének elrendeléséről szóló 

önkormányzati rendelet elfogadása 

 

Dr. Balogh Lóránd: Az igazgatási szünet elrendelése minden évben megkönnyíti a szabadságolásokat. 
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Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 

javasolja a rendelet megalkotását képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással alkotta az alábbi 

rendeletet: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete 

a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

8./ Napirendi pont 

Tárgy: Július 1.-jét köztisztviselői és munkaszüneti nappá nyilvánító önkormányzati rendeletének 

elfogadása 

 

Dr. Balogh Lóránd: A kormányzat eltörölte a köztisztviselői napot. Ugyanakkor a települések 

önkormányzatainak lehetőséget adott arra, hogy saját rendeletet hozzanak, amiben július 01-ét 

köztisztviselői munkaszüneti nappá nyilváníthatják. 2 évig július 01-je hétvégére esik majd, így 

komolyabb jelentősége nincs a rendelet elfogadásának. Ugyanakkor ez mégis egy gesztus az 

önkormányzati hivatalban dolgozók felé, mely azt fejezheti ki, hogy elégedettek a munkájukkal. 

 

Bechtold Tamás: Van valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban? 

 

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

javasolja a rendelet megalkotását képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással alkotta az alábbi 

rendeletet: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete 

a Közszolgálati Tisztviselők Napjának, július 1-jénak munkaszüneti nappá nyilvánításáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

9./ Napirendi pont 

Tárgy: A közterületek rendjéről és a köztisztaságról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 

Kárpáti Hajnalka: Én az eredeti rendelet elfogadásával sem értettem egyet, így most sem fogok 

egyetérteni a rendelet módosításával, ugyanakkor azt megértem, hogy a településen valamilyen 

formában szabályozni kell az együttélést, különben nem lesz rend. 

 

Csókás Zsolt: A rendelet módosításával kapcsolatban nincs észrevételem. Egyetértek vele. Viszont 

szeretném javasolni, hogy a Vajda János utcában a zöldfelületeinket tegyük rendbe. Nagyon elhanyagolt 

a falukép jelenleg. Ha nem tudjuk megoldani géppel a bokrok nyírását, akkor nézzük meg van-e 

kapacitásunk közfoglalkoztatottakkal, ha ez sem megy, akkor rendeljük meg a munkát egy 

vállalkozótól. 
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Bechtold Tamás: Sajnos nem nagyon vannak kapacitásaink ennek a megvalósítására. próbáljuk meg azt 

a forgatókönyvet, hogy a közfoglalkoztatottaknak kijelölünk egy kisebb szakaszt. Nézzük meg, hogy 

hogyan boldogulnak a magas sövény és a bokrok nyírásával. Az eredmény ismeretében döntsük el, 

hogy velük kívánjuk-e megoldani a kérdést, vagy külső vállalkozó bevonására van szükség. 

Amennyiben kell külső segítség, kérjünk be árajánlatot. 

 

Kocsis Bálint: Lehet, hogy a tűzoltók is segíteni tudnának a munkában. 

 

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

javasolja a rendelet módosítás elfogadását a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete 

a közterületek rendjéről és a köztisztaságról szóló 

14/2015. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

10./ Napirendi pont 

Tárgy: Tájékoztató a Rendőrség 2016. évi tevékenységéről 

 

Bechtold Tamás megkérdezi Szabó Zoltán r. ezredestől, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e 

kiegészítése? 

 

Szabó Zoltán: Elmondja, hogy a lehetőségekhez képest a körzeti megbízottat nem vonják el a 

településről. A migráns helyzet a Gárdonyi Kapitányság helyzetét is megnehezíti, mivel a határra 

irányítják a kollegákat. Kitért a statisztikai adatokra. Megköszöni az Önkormányzattól kapott anyagi és 

egyéb segítséget. 

 

Bereczki László: Mint körzeti megbízott megköszöni az Önkormányzattól kapott gépjárművel, illetve a 

fenntartási költség biztosítását.  

 

Bechtold Tamás: Rákérdezett a statisztikai adatokra, amik nagyon jó közbiztonsági helyzetet tükröznek 

a településen. 

 

Szabó Zoltán: Válaszában elmondja, hogy a statisztikában vannak átfedések, mivel kétféle rendszerben 

kell jelenteni a bűneseteket.  

 

Csókás Zsolt: Javasolja, hogy többször szeretne sebességmérést a településen tapasztalni. Ez javítaná a 

közlekedési morált. 

 

Szabó Zoltán: Természetesen lehetséges több traffipax kihelyezés, de figyelmeztet, hogy ez kétélű 

fegyver, mert általában kisebb számban sújtja az átmenő forgalmat és nagyobb arányban a településen 

lakókat, akik nyilván többet közlekedve több ízben futhatnak bele bírságba. 

 

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

javasolja a beszámoló elfogadását a képviselő-testületnek 
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A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

89/2017. (V. 25.) számú határozata 

a rendőrség 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrség 2016. évi tevékenységéről szóló 

tájékoztatót elfogadja és megköszöni a Gárdonyi Rendőrkapitányság munkatársainak Vál Község 

közbiztonságának biztosításáért tett erőfeszítéseit. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A beszámoló elfogadását követően Bereczki László KMB., Kratancsik Ákos rendőr alezredes és Szabó 

Zoltán rendőr alezredes elhagyják az ülést. 

 

11./ Napirendi pont 

Tárgy: Döntés a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 

módosításáról 

 

Bechtold Tamás: Megszűnik, az eddig a Szent László Völgye Társulás által üzemeltett óvoda és a 

települések visszaveszik az intézményeiket. Az eddig Martonvásáron működő tagintézmény pedig 

egyházi fenntartásba kerül. Ennek a folyamatnak a szabályos lebonyolításához van szükség ezekre a 

döntésekre.  

 

Dr. Balogh Lóránd: A Társulás kistérségi referensével egyeztetve jelen napirendi pontnál a Képviselő-

testületnek négy határozatot kell elfogadnia. Az óvoda megszüntető okiratát. Ezt követően, mivel az 

Államkincstárnak voltak észrevételei a megszüntető okiratot illetően, ezért el kell fogadni a 

megszüntető okirat módosításait. Ezután el kell fogadni a Társulás Társulási megállapodásának 

módosítását. és végül a Képviselő-testületnek döntenie kell a Társulás beszámolójának elfogadásáról.  

 

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

megszüntetéséhez szükséges döntések meghozatalát, illetve a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási megállapodása módosításának elfogadását, valamint a 2016. évi tevékenységről 

szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

90/2017. (V. 25.) határozata 

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 

társulási megállapodásának módosításáról 

 

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

összhangban a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 41/2017. (V. 19.) határozatában 

foglaltakkal – egyetért azzal, hogy a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás a 

fenntartásában működő Szent László Völgye-Bóbita Óvodát 2017. augusztus 31. napi hatállyal 

megszünteti (jogutóddal történő megszüntetés [különválás]). 
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2) A Képviselő-testület a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

megállapodásának (a továbbiakban: Társulási megállapodás) módosítását – összhangban a Szent László 

Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 42/2017. (V. 19.) határozatában foglaltakkal – a határozat 

melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt tartalommal jóváhagyja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

91/2017. (V. 25.) határozata 

a Szent László Völgye-Bóbita Óvoda megszüntető okiratának jóváhagyásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület a Szent László Völgye Bóbita 

Óvoda megszüntető okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Dr. Balogh Lóránd: A kistérségi referenssel egyeztetve, az Államkincstár által kezdeményezett 

módosítások miatt el kell fogadni a megszüntető okirat módosításait. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

92/2017. (V. 25.) határozata 

a Szent László Völgye-Bóbita Óvoda megszüntető okiratának módosításáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent László Völgye Bóbita Óvoda megszüntető 

okiratának módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bechtold Tamás: Kérem a Képviselő-testületet döntsön a  Szent László Völgye Többcélú Kistérségi 

Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

93/2017. (V. 25.) határozata 

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 

2016. évi tevékenységéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 

2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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12./ Napirendi pont 

Tárgy: A Magyar Önkormányzatok Szövetségéből való kilépés megvitatása 

 

Bechtold Tamás: Tagja vagyunk a MÖSZ-nek és a TÖOSZ-nak is. Ezek önkormányzati érdekvédelmi 

szervezetek. A MÖSz úgy tűnik elindult a párttá szerveződés útján, ami úgy gondolom, nem 

összeegyeztethető a céljaival. Ebben a folyamatban nekünk nem kell részt vennünk. 

 

Kárpáti Hajnalka: Nem értem, hogy a politikának miért kell mindenhova begyűrűznie. A Pénzügyi, 

Alapellátási és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a MÖSz-ből való kilépés 

elfogadását. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

94/2017. (V. 25.) számú határozata  

a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből történő kilépésről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Önkormányzatok 

Szövetségében (nyilvántartási szám: 01-02-0003350) fennálló tagságát a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény 3:68. § (2) bekezdése alapján azonnali hatállyal megszünteti. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kilépéshez szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

13./ Napirendi pont 

Tárgy: A Bicskei Mentőállomás kérésének megvitatása 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 

hogy 50.000.- Ft támogatást állapítson meg a mentőállomás részére, a szükséges eszköz beszerzésére. 

 

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

Mentőállomás támogatásáról: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

95/2017. (V. 25.) számú határozata  

a Bicskei Mentőállomás támogatásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. évi költségvetése terhére 

50.000.- Ft támogatást biztosít a Bicskei Mentőállomás részére eszközbeszerzés végrehatására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

14./ Napirendi pont 

Tárgy: Szociális tűzifa igénylés megvitatása 
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Bechtold Tamás: Bechtold Tamás: A Magyar Közút által út mentén, vagy egyéb helyeken kitermelt fa 

mennyiségéből lehet kontingenseket igényelni szociális tűzifa biztosítására. Szerintem hiba lenne nem 

élni a lehetőséggel. Természetesen indulni kívánunk egyéb pályázatokon is, mert ez egy nagyon jó 

kezdeményezés. Minden évben sok családnak tudunk segíteni ilyen formában. 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 

szociális tűzifa igénylést. 

 

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

tűzifa igénylésről: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

96/2017. (V. 25.) számú határozata  

 szociális tűzifa igénylésről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy szociális tűzifaként történő felhasználás 

céljából igényt nyújt be a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kitermelt faanyag iránt. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igényléshez szükséges nyilatkozatok és 

regsiztrációk megtételére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

15./ Napirendi pont  

Tárgy: Egyebek 

 

a.) Ingatlan értékesítés lehetőségének megvitatása 

 

Bechtold Tamás: A Vajda János utca 31. szám alatti ingatlanon, az egészségház projekt kapcsán 

fennálló fenntartási kötelezettségünk letelt. Készíttettünk értékbecslést a volt Védőnői Szolgálat 

helyiségéről. Kérdés, hogy mi legyen az elképzelés az épülettel? Tartsuk meg, vagy adjuk el és a 

bevételt fordítsuk a megmaradt ingatlanok fejlesztésére vagy más ingatlanok vásárlására? Mi legyen a 

sorsa? Én igazság szerint nem szeretem azokat a helyzeteket, amikor közös tulajdonban lévő épületben 

van helyiségünk vagy lakásunk. Ezek a helyzetek mindig problémaforrások. Azok a tiszta helyzetek, 

amikor teljesen önkormányzatiak az épületek. Olyankor nem merülnek fel kérdések. 

 

Csókás Zsolt: Megítélésem szerint is olyan ingatlanokra kellene koncentrálni, amik teljesen az 

Önkormányzat tulajdonában állnak. Egyik saját ingatlanunk tetőtér beépítésére fordíthatnánk az 

eladásból befolyó összeget. Amennyiben sikerülne 5.000.000.- Ft (azaz: öt millió forint) vételáron 

eladni az ingatlant, abból egy tetőtéri lakás kialakítható lenne az Egészségház fölött. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az 

ingatlan 5.000.000.- Ft-ért történő meghirdetését. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

97/2017. (V. 25.) számú határozata 

a 2473 Vál, Vajda János 31. szám alatti volt védőnői szolgálati helyiség értékesítéséről 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 5.000.000.- Ft. (azaz: öt millió forint) 

vételárért megkezdi a 2473 Vál, Vajda János 31. szám alatti - volt védőnői szolgálati helyiség – 

pályáztatását, hirdetését. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan eladását megelőző pályáztatására és 

hirdetésére.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

b.)  Önkormányzati tulajdonú ingatlan vízvételi lehetőségének megvitatása 

 

Bechtold Tamás: Az Ürményi utca végén lévő önkormányzati telek, nem építési telek. Fejlesztési 

elképzelésként felmerült, hogy majd egy parkot, esetleg játszóteret alakítanánk ki ott. Be is adtunk 

pályázatot fitneszpark kialakítására. Még nem tudjuk a döntést. A telek használhatóságának növelése 

érdekében indokolt lenne vízvételi lehetőség kialakítása a telken. Indokolt ez abból a szempontból is, 

hogy a telekkel szemben lévő ingatlan tulajdonosai is megkerestek azzal a kéréssel, hogy ezen telekről 

vezethessék be saját ingatlanukra a vizet. Kértem árajánlatot a vízbevezetés megoldására, a vízakna 

kialakításra és a fejlesztés megvalósítására. A legkedvezőbb árajánlat 642.210.- Ft volt. Kérdés, hogy 

megrendeljük-e ezt a fejlesztést. Két mérőóra kerülne kiépítésre. A vízvételben nem közösködnénk a 

szomszéddal. 

 

Csókás Zsolt: Megítélésem szerint, mivel ezzel a fejlesztéssel a másik ingatlan tulajdonosának is 

komoly segítséget nyújtunk, így kérjük meg, hogy a fejlesztés költségének állja a felét. Ezzel az 

Önkormányzat is és Ő is jól jár. 

 

Kárpáti Hajnalka: Javaslom, hogy amennyiben a szomszédos ingatlan tulajdonosa magára vállalja a 

fejlesztés költségének felét, úgy fogadjuk el a legkedvezőbb árajánlatot a vízvételi lehetőség 

kialakítására. A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 

vízbekötés megvalósítását, amennyiben a szomszédos ingatlan tulajdonosa magára vállalja a felmerült 

költségek felét.  

 

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

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

98/2017. (V. 25.) számú határozata  

a 2473 Vál, Ürményi utcában található önkormányzati tulajdonú ingatlan  

vízvételi lehetőségének kiépítéséről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a szomszédos ingatlan 

tulajdonosa átvállalja a fejlesztés költségeinek felét, úgy az Önkormányzat megrendeli a 2473 Vál, 

Ürményi utca végén található önkormányzati tulajdonú ingatlanon a vízvételi lehetőség kiépítését, a 

legkedvezőbb árajánlatot tevő Szedlák Károly egyéni vállalkozótól 642.210. Ft- ért, a határozat 

mellékletében szereplő megállapodás-tervezetben szereplő feltételekkel.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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c.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz szükséges jelző eszközök beszerzésének megvitatása 

 

Bechtold Tamás: Mikor megkaptam ezt a szerződés tervezetet, akkor nagyon szimpatikus ajánlatnak 

tűnt. Amikor egyeztettem Jegyző Úrral, akkor kiderült, hogy nem olyan könnyű üzemeltetni ezt a 

rendszert. Komoly jogszabályi és szervezeti keretek szabják meg ennek a rendszernek a működtetését. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Megítélésem szerint Önkormányzatunknak nincs megfelelő kapacitása arra, hogy 

minden szükséges feltételnek eleget tudjunk tenni. 

 

Takács Tamás: Bemutatja az SOS Központ Kft. által kínált terméket és szolgáltatást. Elmondja, hogy 

amennyiben nem jelzőrendszeres házi segítségnyújtásként, hanem idősek segítségnyújtó készülékeként 

vezeti be az önkormányzat ezt a rendszert, úgy nem szükséges a jogszabály által meghatározott összes 

feltétel biztosítása, finanszírozás ugyanis amúgy sem biztosított ehhez az ellátási nemhez. Kéri, hogy 

Vál Község Polgármestere a döntés előtt egyeztessen Nagyvenyim Település polgármesterével, kérjen 

referenciát a szolgáltatás működéséről és tapasztalatairól. Vál illetékesei döntsenek a szolgáltatás 

bevezetéséről ezen vélemények ismeretében  

 

Bechtold Tamás: Rendben. Így fogok tenni. kérem takács úr adja meg a Polgármester kolléga 

elérhetőségét. Felveszem vele a kapcsolatot és a következő testületi ülésen Vál Község ismételten 

tárgyalni fogja ezt a napirendi pontot. 

 

A beszámoló elfogadását követően Takács Tamás elhagyja az ülést. 

 

d.) Baracska-Kajászó-Vál Vízközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás 

2016. évi költségvetésének módosítása 

 

Bechtold Tamás: Van valakinek kérdése, vagy észrevétele az anyaggal kapcsolatban? 

 

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

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

99/2017. (V. 25.) számú határozata  

a Baracska-Kajászó-Vál Vízközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás 

2016. évi költségvetésének módosításáról 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva  a következőket rendeli el: 

 

1. (1) A képviselő-testület a Baracska-Kajászó-VálViziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető 

Intézményi Társulás ( a továbbiakban : Társulás)    2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét   27.527.938 forintban,  

b) bevételi főösszegét  27.527.938 forintban állapítja meg. 

 

(2) Működési kiadását: 24.478.394 forintban, 

  Beruházási kiadását: 3.049.544 forintban határozza meg.  

 

2. A  Társulás tartalékot nem képez.  
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

e.) Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás 

2016. évi költségvetésének I-IV.  negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló megvitatása 

 

Bechtold Tamás: Van valakinek kérdése, vagy észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban? 

 

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

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

100/2017. (V. 25.) számú határozata  

a Baracska-Kajászó-VálVíziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás 

2016. évi költségvetés I-IV. negyedévi teljesítéséről 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva  a következőket rendeli el: 

 

1. A határozat kiterjed a Baracska-Kajászó-VálViziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető 

Intézményi Társulásra ( a továbbiakban : Társulás).   

2. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  Társulás  2016. évi költségvetése végrehajtásának  

bevételi főösszegét:  27.527.938 Ft-ban, 

kiadási főösszegét :     27.527.938 Ft-ban állapítja meg. 

3. A Társulás 2016. évi működési bevételeit  és kiadásait  mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok szerinti 

bontásban a 3. melléklet tartalmazza. 

4. A Társulás 2016. évi engedélyezett álláshelyeinek számát a 4.  melléklet tartalmazza.  

5. A Társulás 2016.évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként  a 6.melléklet tartalmazza. 

6. A Társulás 2016. évi bevételeit rovatszámonként az 1. sz. melléklet tartalmazza.  

7. A Társulás 2016. évi kiadásait rovatszámonként a  2. sz. melléklet tartalmazza.   

8. A pénzforgalom egyeztetését a 7. melléklet tartalmazza. 

9. Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a Társulás 2016. évi egyszerűsített 

vagyonmérlegét  a  10. melléklet szerint hagyja jóvá. 

10. A Társulás 2016. évi költségvetési maradványa   0 Ft, mivel a Társulás 2016.december 31-ével 

megszűnt ( 9.  melléklet). 

11. A Társulás 2016. évi költségvetésének eredmény kimutatását a 8.  melléklet tartalmazza. 

12. A Társulás több éves kihatással járó feladatait az 5.  melléklet tartalmazza.  

13. A Társulás 2016. évi tartalékának alakulását a 11. melléklet tartalmazza. 

14. A Társulás 2016. évi EU-s támogatással megvalósuló programját a 12. melléklet tartalmazza. 

15. A Társulás 2016. december 31-ei adósság és követelés állományát  13. melléklet tartalmazza. 

16. A Társulás 2016. évi vagyon kimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 14. melléklet 

tartalmazza. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

f.) Krain Bálint vállalkozó levelének megvitatása 

 

Bechtold Tamás: A Vállalkozó ingatlanfejlesztő. Építési telkeket alakított ki. Az Ürményi utca végén 12 

db, míg a Petőfi utca elején 8 db építési telket alakított ki. Ezekhez szükséges volt vízvezeték és 
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szennyvíz hálózat kialakítása is. Ez meg is valósult. A vállalkozó szeretné ingyenesen az Önkormányzat 

tulajdonába adni az elkészült rendszert, amit ezután az Önkormányzat a FEJÉRVÍZ Zrt. üzemeltetésébe 

adna át. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

101/2017. (V. 25.) számú határozata  

víz- és szennyvízvezeték rendszer tulajdonba vételéről 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás 

lefolytatását követően Vál Község Önkormányzata ingyenesen tulajdonba veszi Krain Bálint 

vállalkozótól a 2473 vÁl, 889/7 és 2473 Vál, 762/8. hrsz-ú ingatlanokon kiépített ivóvíz és szennyvíz 

hálózatot. A tulajdonba vételt követően az Önkormányzat üzemeltetésre a rendszert átadja a FEJÉRVÍZ 

Zrt. számára. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a sikeres műszaki átadás-átvételt 

követően a tulajdonba vételhez, majd az azt követő üzemeltetésbe átadáshoz szükséges nyilatkozatok és 

szerződések aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

g.) A Váli Közös Önkormányzati Hivatal székhely épületének terasz kialakítására beérkezett 

árajánlatok megvitatása 

 

Bechtold Tamás: A Közös Hivatal székhelyépületének díszterme felől egy teraszajtó nyílik. Ez már az 

eredeti terveken is egy teraszra vezetne. Idáig forráshiány miatt a teraszt nem tudtuk megvalósítani. A 

2017. évi költségvetésbe betervezésre került a terasz megépítése. Megtörtént az árajánlatok bekérése. A 

legkedvezőbb ajánlatot Csurgó Béla egyéni vállalkozó tette, 677.920. Ft- ért (azaz: 

hatszázhetvenhétezer kilencszázhúsz forintért), alanyi áfa-mentesen. 

 

A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a terasz kialakítás 

munkálatainak megrendelését a legkedvezőbb árajánlatot tevő Csurgó Béla egyéni vállalkozótól, 

677.920.- Ft- ért (azaz: hatszázhetvenhétezer kilencszázhúsz forintért). 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

102/2017. (V. 25.) számú határozata  

a Váli Közös Önkormányzati Hivatal székhely épületének terasz kialakításáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 

székhely épületének terasz kialakítás munkálatainak megrendeli a legkedvezőbb árajánlatot tevő alanyi 

áfa-mentes Csurgó Béla egyéni vállalkozóval, 677.920.- Ft- ért (azaz: hatszázhetvenhétezer 

kilencszázhúsz forintért), a határozat mellékletében szereplő szerződés-tervezetben meghatározott 

feltételekkel. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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h.) Kút szűrővázának regenerálására beérkezett árajánlat megvitatása 

 

Bechtold Tamás: Mint azt mindenki tudja, a Váli artézi kút egy ideje elapadt. Felkértünk egy szakértőt, 

hogy vizsgálja meg a kutat, mi lehet a probléma. Megállapították, hogy maga a, vezeték meglepően jó 

állapotban van. Nem fém a cső, hanem műanyag csővel van bélelve, ami nagyon megnyugtató. Egy 

szondát végig vezettek benne. Van mód a kitakarítására, és amennyiben a munkát megrendeljük, 

megközelítőleg olyan nyomással működhetne, akár a kajászói kút víznyomása. Megtörtént az 

árajánlatok bekérése. A legkedvezőbb ajánlatot Tamás Zsolt egyéni vállalkozó tette, 400.000. Ft- ért 

(azaz: négyszázezer forintért), alanyi áfa-mentesen. 

 

A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a váli kút 

szűrővázának regenerálását a legkedvezőbb árajánlatot tevő Tamás Zsolt egyéni vállalkozótól, 

400.000.- Ft- ért (azaz: négyszázezer forintért). 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

103/2017. (V. 25.) számú határozata  

a váli kút szűrővázának regenerálására beérkezett árajánlatról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a váli kút szűrővázának regenerálását 

megrendeli a legkedvezőbb árajánlatot tevő alanyi áfa-mentes Tamás Zsolt egyéni vállalkozóval, 

400.000. Ft- ért (azaz: négyszázezer forintért), a határozat mellékletében szereplő szerződés-tervezetben 

meghatározott feltételekkel..  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

i.) Pályázati lehetőség megvitatása 

 

Bechtold Tamás: mai napon érkezett egy pályázati kiírás. A pályázati kiírás kiosztásra került. Javaslom, 

mindenképpen éljünk a lehetőséggel. Közösségi szintér fejlesztését soha nem lehet kihagyni. kérdés, 

hogy mire pályázzunk. 

 

Csókás Zsolt: Hang és világítás technika megvalósítása a színpadnál.  Nagyon jó lehetőség lenne és 

meg is lehetne valósítani. Javaslom 200.000.- forint (azaz: kettőszázezer forint) önrész vállalásával 

pályázzunk 800.000.- Ft. (azaz: nyolcszázezer forint) támogatásra. 1.000.000.- Ft (azaz: egy millió 

forint) összegből komoly fejlesztést hajthatnánk végre. Segítek a pályázat összeállításában. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

104/2017. (V. 25.) számú határozata 

pályázaton való indulásról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy indulni kíván az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által közművelődési érdekeltségnövelő támogatás nyújtására kiírt pályázaton, a 

közösségi színtér hangosítás- és világítás-technikai eszközállományának bővítésére.   
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 200.000.- forint (azaz: kettőszázezer forint) önrész 

vállalásával 800.000.- Ft. (azaz: nyolcszázezer forint) támogatásra pályázik. 

 

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

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

j.) A Vörösmarty Mihály Könyvtár 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása 

 

Bechtold Tamás: Vasné Boros Beáta Bíborka Igazgató Asszony, a Vörösmarty Mihály Könyvtár 

Igazgatója elkészített beszámolóját a Vörösmarty Mihály Könyvtár és a Könyvtár által működtetett 

KSZR rendszer 2016. évi tevékenységéről. A beszámoló kiküldésre került. van valakinek kérdése, vagy 

észrevétele a napirenddel kapcsolatban? 

 

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

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

105/2017. (V. 25.) számú határozata 

a Vörösmarty Mihály Könyvtár KSZR rendszerrel kapcsolatos 2016. évi tevékenységéről  

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vörösmarty Mihály Könyvtár KSZR rendszerrel 

kapcsolatos 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

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 

 

 

 

                      Kocsis Bálint              Csókás Zsolt 

       hitelesítő          hitelesítő 


