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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 13-án 

  megtartott, rendkívüli 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, Kocsis Bálint képviselő, Kőszegi 

László képviselő és Csókás Zsolt képviselő 

 

Meghívottként van jelen: 

Dr. Balogh Lóránd jegyző, Kocsis Irén intézményvezető  

 

NAPIREND ELŐTT 

 

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

az ülés határozatképes, mivel a 6+1 fő képviselői létszámból 7 fő jelen van. Az ülést 18.00 órakor 

megnyitotta. 

 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre, Ádám Zsuzsanna alpolgármesterre és Csókás Zsolt 

képviselőre, valamint a jegyzőkönyvvezetőre, Kovács Máriára. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

106/2017. (VI. 13.) számú határozata 

a képviselő-testület 2017. június 13-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. június 13-i jegyzőkönyv hitelesítőinek Ádám 

Zsuzsanna alpolgármestert és Csókás Zsolt képviselőt választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

kell a mai ülésen. A meghívó kiküldése után beérkezett egy ingatlan vásárlási szándéknyilatkozat egy 

önkormányzati ingatlanra, valamint beérkeztek az ASP pályázat megvalósítására bekért árajánlatok, így 

a folyamat felgyorsítása érdekében ebben a kérdésben is dönthetünk. Érkezett még egy támogatási 

kérelem a református Gyülekezeti Ház Alapítvány részéről. 

 

Ezt követően a polgármester a fenti módosításokkal a meghívóban szerelő napirendi pontok tárgyalására 

tesz javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadott és az alábbi 

határozatot hozta: 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

107/2017. (VI. 13.) számú határozata 

a képviselő-testület 2017. június 13-ai ülésének napirendjéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. június 13-ai rendkívüli ülésének napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el. 

 

Nyílt ülés napirend: Előterjesztő: 

 

Napi rend: 

 

l./ Vál Község Önkormányzatának a nem közművel összegyűjtött Dr. Balogh Lóránd 

háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról jegyző 

szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása a Fejér 

Megyei Kormányhivatal javaslatának megfelelően 

2./ A településfejlesztési koncepcióval, integrált településfejlesztési Bechtold Tamás 

stratégiával és a településrendezési eszközök, valamint településképi Polgármester 

arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával 

kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati  

rendelet megalkotása 

3./ Döntés Vál Község közétkeztetésének biztosítására, a VálVölgye  Bechtold Tamás 

Gasztro Kft-vel fennálló szerződés megszüntetéséről és a  Polgármester 

közétkeztetést 2017. július 01-től 2018. augusztus 31-ig biztosító 

új szolgáltató kiválasztásáról (szóbeli előterjesztés) 

4./ Döntés rendkívüli önkormányzati támogatás keretében rendkívüli Bechtold Tamás 

szociális támogatás igényléséről Polgármester 

5./ Egyebek 

 - Energiamegtakarítási intézkedési tervek elfogadása, 

 - Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítés lehetőségének megvitatása, 

- Döntés az ASP pályázat megvalósítására beérkezett árajánlatokról 

- Református Gyülekezeti-ház Alapítvány kérelmének megvitatása, 

 - Női torna megszervezésével kapcsolatban felmerült kérdések megvitatása. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 
1./ Napirendi pont 

Tárgy: Vál Község Önkormányzatának a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel 

kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet 

módosítása a Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatának megfelelően 

 

Dr. Balogh Lóránd: Kiküldésre került a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi javaslata. Az 

észrevétel szerint településünknek egy magasabb jogszabályban meghatározott kötelezettség szerint két 

tényezős ármegállapítást kell alkalmaznia a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

elszállításának díjmegállapításánál. A Kormányhivatal illetékeseivel egyeztettem a témában és 

megoldásként az alapdíj bevezetését javaslom. Ennek a tételnek a mértéke ugyanakkor szabadon 

állapítható meg. Javaslom 0.- forintban meghatározni, így nem jelentene költségnövekedést a 

szolgáltatást igénybevevők részére 
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A képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatát 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás 

szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

108/2017. (VI. 13.) számú határozata 

a Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatáról 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az FE/02/975-1/2017. iktatószámú, a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 

27.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevételt megvizsgálta, azzal egyetért. 

 

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

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Dr. Balogh Lóránd: A fent említett javaslattal kapcsolatban elkészítettem a rendeletmódosítási 

javaslatot, mely kiküldésre került a T. Képviselő-testületnek. Kérem a rendelet-módosítás elfogadását. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 7 igen szavazattal elfogadta a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati 

rendelet módosítását, melyről az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2017. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi 

közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

2./ Napirendi pont 

Tárgy: A településfejlesztési koncepcióval, integrált településfejlesztési stratégiával és a 

településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet 

készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása 

 

Dr. Balogh Lóránd: A településképi rendelet megalkotásának előfeltételei a partnerségi szabályzat ren-

delet formában történő megalkotása, mellyel egy időben a jelenlegi szabályzatot hatályon kívül kell 

helyezni, továbbá az úgynevezett Arculati Kézikönyv megalkotása. A településfejlesztési koncepcióról, 

az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes telepü-

lésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rende-

let) 28-29. §-ai előírják, hogy az önkormányzatnak véleményeztetést megelőzően döntenie kell rende-

letben a partnerségi egyeztetés szabályairól. A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendeletalkotás 

célja, hogy a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezé-

si eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotása során biz-

tosított legyen a partnerek tájékoztatása. Ennek során az önkormányzatnak döntenie kell a partnerek 

tájékoztatásának módjáról és eszközeiről, a partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának 

módjáról és határidejéről, továbbá nyilvántartásának módjáról, az el nem fogadott partnerségi javasla-

tok, vélemények indokolásának módjáról, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendjéről, valamint az 
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elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyil-

vánosságát biztosító intézkedésekről. A mellékelt rendelet-tervezet a fenti tartalmi követelményeknek 

megfelelően az önkormányzat helyi adottságainak (tájékoztatási eszközeinek és az adminisztrációs lehe-

tőségeinek) figyelembevételével készült. Kérem a Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesz-

tést és fogadja el a partnerségi egyeztetés szabályait tartalmazó rendeletet.  

 

A képviselő-testület vita nélkül 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta. 

 

Vál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2017. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 

a településfejlesztési koncepcióval, integrált településfejlesztési stratégiával és a településrendezési 

eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, 

módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

3./ Napirendi pont 

Tárgy: Döntés Vál Község közétkeztetésének biztosítására, a VálVölgye Gasztro Kft-vel fennálló 

szerződés megszüntetéséről és a közétkeztetést 2017. július 01-től 2018. augusztus 31-ig biztosító 

új szolgáltató kiválasztásáról  

 

Bechtold Tamás: Az iskolai, óvodai, valamint a szociális étkeztetés megszervezése Önkormányzatunk 

kötelező feladatai közé tartozik. Ezen feladatának az Önkormányzat minden körülmények között 

igyekezett és jelenleg is igyekszik a lehetőségeihez mérten minél magasabb szinten eleget tenni. 

A 2015. esztendőben, 2018. december 31-ig - három évre vonatkozóan - a T. Képviselő-testület Vál 

település közétkeztetésének biztosításával a VálVölgye Gasztro Kft.-t bízta meg. A Szolgáltatóval való 

együttműködés zökkenőmentes volt. 2017. május 31-én a vállalkozó - pénzügyi nehézségeire 

hivatkozva - jelezte, hogy kezdeményezi az Önkormányzattal fennálló szerződésének megszüntetését, 

mert nem képes tovább finanszírozni tevékenységét. Településünk szociális és óvodai 

gyermekétkeztetését 2017. június 30. napjáig látja el. Ennek a ténynek az ismeretében kérem a T. 

Képviselő-testületet, döntsünk a VálVölgye Gasztro Kft-vel fennálló szerződésünk közös 

megegyezéssel történő megszüntetéséről, valamint a beérkezett és kiküldésre került árajánlatok 

fényében válasszuk ki az új szolgáltatót.  

 

Csókás Zsolt: Miért közös megegyezéssel engedjük el a régi Szolgáltatót? 

 

Bechtold Tamás: Nem hiszem, hogy érdekünk lenne meggátolni a vállalkozót a szerződéses 

teljesítéséből történő kilépésben. Anyagi problémái vannak, ami a cég létét veszélyezteti, így a 

szolgáltatást vagy egyáltalán nem, vagy nagyon alacsony színvonalon tudná csak biztosítani és ez nem 

lehet érdekünk. Próbáljuk meg orvosolni a helyzetet, annak érdekében, hogy mihamarabb új, 

megbízható és magas színvonalon teljesíteni tudó Szolgáltató legyen a településünkön.  

 

Kárpáti Hajnalka: A faluházat hogyan fogják üzemeltetni? 

 

Bechtold Tamás: Az fontos szempont, hogy a beérkezett árajánlatok közül Hegedűsék használnák a 

konyhánkat is, a HPM Plus Kft. csak melegítőkonyhaként számít a konyhára. A közüzemi díjakkal még 

nem tudjuk hogyan állunk, de nyilván arra törekszünk, hogy ne legyenek hátralékok az átadás-átvétel 

időpontjában. Mindkét szolgáltató átvenné a Faluház üzemeltetését és biztosítaná az önkormányzati 

rendezvényeket, ahogy eddig működött. 
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A Képviselő-testület vita nélkül 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta Vál 

Község Önkormányzata és a VálVölgye Gasztro Kft. közti szerződés közös megegyezéssel történő 

megszüntetéséről: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

109/2017. (VI. 13.) számú határozata 

Vál Község Önkormányzata és a VálVölgye Gasztro Kft. közti szerződés közös megegyezéssel 

történő megszüntetéséről 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vállalkozó anyagi helyzete 

folytán kialakult állapotra tekintettel, elfogadja a VálVölgye Gasztro Kft. ügyvezetőjének kérését, mely 

szerint a Vál Község Önkormányzata és a VálVölgye Gasztro Kft. között 2015. január 01-től fennálló 

Szolgáltatással és üzemeltetéssel vegyes használati szerződés 2017. június 30-ai hatállyal közös 

megegyezéssel megszüntetésre kerüljön.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Bechtold Tamás: Beérkeztek az árajánlatok a közétkeztetésre vonatkozóan. A pénzügyi kalkulációk 

alapján a HPM Plus Kft. ajánlata tűnik minimálisan jobbnak, viszont a Hegedűsék itt főznének a 

településen, ami nyílván sokkal kedvezőbb lenne Önkormányzatunk számára és üzemeltetnék a 

faluházat, ami nagyban megkönnyítené az életünket. 

 

A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta Vál Község 2017. 

július 01. és 2018. augusztus 31. közti időszak közétkeztetését ellátó vállalkozóról és a vele kötött 

megállapodás elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

110/2017. (VI. 13.) számú határozata 

Vál Község 2017. július 01. és 2018. augusztus 31. közti időszak közétkeztetését ellátó 

vállalkozóról és a vele kötött megállapodás elfogadásáról 

 

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vál Községben 2017. július 

01. és 2018. augusztus 31. közti időszakban az óvodai, iskolai és a szociális közétkeztetés 

megszervezését az összességében a kedvezőbb árajánlatot adó Hegedűsné L. Edittel kötendő jelen 

határozat mellékletében szereplő szerződés megkötésével kívánja ellátni, az abban foglalt adagáraknak 

és az egyéb feltételeknek megfelelően.  

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletében szereplő 

szerződés aláírására. 

 

3. Amennyiben a nyertes vállalkozó a pályázatát visszavonja, úgy a Képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladat ellátásra - tekintettel a szűk határidőre - a szerződésben 

meghatározott feltételekkel a HPM Plus Kft .-vel kössön szerződést. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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4./ Napirendi pont 

Tárgy: Döntés rendkívüli önkormányzati támogatás keretében rendkívüli szociális támogatás 

igényléséről 

 

Bechtold Tamás: Két évvel ezelőtt egy ízben már sikerrel pályáztunk ilyen jellegű forrásra. Az idei 

évben ismételten lehetőség nyílik ilyen jellegű támogatás igénylésére, amire sajnos úgy tűnik szükség 

lehet a településünkön is. Amennyiben sikerülne forrást nyerni ebből a keretből, úgy rászoruló lakosok 

és családok részére rendkívüli szociális támogatást biztosíthatunk.  

 

A képviselő-testület a rendkívüli szociális támogatásra igényéről 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

111/2016. (VI. 13.) számú határozata 

rendkívüli szociális támogatás igényléséról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy benyújtja igényét 3.000.000.- Ft, azaz 

hárommillió forint rendkívüli szociális támogatásra, a települési önkormányzatok rendkívüli 

önkormányzati támogatási keretében.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5./ Napirendi pont 

Tárgy: Egyebek 

 

a.) Energiamegtakarítási intézkedési tervek elfogadása 

Dr. Balogh Lóránd: Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 2016. decemberi 

módosítását követően az önkormányzatok számára kötelező feladatként jelent meg, hogy a 

tulajdonukban lévő közintézményekre öt évente energiamegtakarítási intézkedési tervet kell készíteniük 

és azt a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája részére meg kell küldeniük, először 

2017. március 31-ig. A terv teljesítéséről minden év március 31-ig jelentést kell küldeni a Nemzeti 

Energetikusi Hálózat számára. Intézkedési tervet a Hivatal, az Óvodák, az Egészségház és a Könyvtár 

épületeire kell készíteni. A tervek kiküldésre kerültek. Kérem a Képviselő-testületet, hogy vitassa meg 

az előterjesztést és fogadja el az előterjesztés mellékletét képező Energiamegtakarítási intézkedési 

terveket. 

 

A Képviselő-testület az energiamegtakarítási intézkedési tervek elfogadásáról 7 igen, 0 nem és 0 

tartózkodással, az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

112/2017. (VI. 13.) számú határozata 

Vál Község intézményeinek energia-megtakarítási intézkedési terveinek elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékleteinek megfelelően Vál Község 

intézményeinek energia-megtakarítási intézkedési terveit elfogadja. 
 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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b.) Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítés lehetőségének megvitatása 

Bechtold Tamás: Érkezett egy vételi szándéknyilatkozat az Önkormányzatunk tulajdonát képező 033/2. 

hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan. A vételi nyilatkozattal érintett ingatlan a 2473 Vál, 033/2. hrsz-ú 

ingatlan. Jelenleg ezt az ingatlant Önkormányzatunk nem használja, nem műveli. A terület a 

Vadászvölgyben található. Amennyire látjuk jelenlegi és jövőbeni kapacitásainkat, a szóban forgó 

ingatlant nem fogjuk tudni hasznosítani. Szeretném kikérni a T. Képviselő-testület véleményét. Mi 

legyen az ingatlan sorsa. Most van rá vásárlási szándék. Amennyiben úgy döntünk, úgy el tudjuk adni. 

A vásárló méheket szeretne ott tartani. A vételi ár meghatározása az aranykorona értéke alapján történt. 

 

A Képviselő-testület a Vál 033/2. hrsz-ú ingatlan rétékesítéséről 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

113/2017. (VI. 13.) számú határozata 

Vál Község Vál 033/2. hrsz-ú ingatlan rétékesítéséről 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vételi ajánlatnak megfelelően 

értékesíteni kívánja Kecskés Dénes váli lakos részére a Vál 033/2. hrsz-ú ingatlant, a határozat 

mellékletében szereplő megállapodásban meghatározott feltételekkel, 220.000.- Ft, azaz 

kettőszázhúszezer forintos vételi áron. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

c.)  Döntés az ASP pályázat megvalósítására beérkezett árajánlatokról 

Bechtold Tamás: Az ASP pályázat megvalósítására vonatkozóan megtörténtek az ajánlatbekérések. 

Több cég irányába is folytattunk egyeztetéseket. Voltak köztük már régi partnerek és újak is. Csókás 

Zsolt képviselőtársunk is igyekezett segíteni a projekt sikerét. A beérkezett árajánlatokat áttekintve 

megállapítható, hogy összességében a Prionitall Számítástechnikai Kft. adta a legkedvezőbb árajánlatot.  

 

Csókás Zsolt: Megítélésem szerint az árajánlat korrekt. Bízom benne, hogy magas színvonalon történik 

meg a projekt megvalósítása. 

 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta az ASP pályázat 

megvalósítására beérkezett árajánlatokról: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

114/2017. (VI. 13.) számú határozata  

az ASP pályázat megvalósítására beérkezett árajánlatokról,  

a projektet megvalósító vállalkozó személyéről 

 

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vál Község ASP pályázatának 

megvalósításával a legkedvezőbb árajánlatot adó Prionitall Kft.-t bízza meg, a jelen határozat 

mellékletében szereplő szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően, bruttó 5.059.001.- Ft 

összegért.  

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

d.) Református Gyülekezeti-ház Alapítvány kérelmének megvitatása 

Bechtold Tamás: A Váli Reformátusok minden évben megszervezik a hittantábort. Eddig nem kértek 

támogatást, pedig szerintem ez valóban egy támogatható cél. Mindenképpen javaslom, hogy 

támogassuk a tábor sikerét. Nagyon szimpatikus, hogy nem csak református, hanem katolikus 

gyerekeket is szívesen várnak. Sok szülő helyzetét könnyítik meg a tábor idejére és valóban hasznos 

elfoglaltságot biztosít a gyerekeknek. 

 

Kocsis Bálint: Én is azt kérem, hogy az Önkormányzat támogassa a hittantábor megtartásában a Váli 

református Egyházközséget. 

 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot a Váli 

Református Gyülekezeti-ház Alapítvány támogatásáról. 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

115/2017. (VI. 13.) számú határozata 

a Váli Református Gyülekezeti-ház Alapítvány támogatásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a határozat mellékletében szereplő 

támogatási szerződés tervezetben meghatározott feltételekkel, a 2017. évi költségvetése terhére 50.000.- 

Ft., azaz ötvenezer forint összeggel támogatja a Váli Református Gyülekezeti-ház Alapítványt abban, 

hogy  2017. július hónap első hetében az Egyházközség hittantábort szervezzen a váli gyerekek 

számára.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

e.) Női torna megszervezésével kapcsolatban felmerült kérdések megvitatása 

Bechtold Tamás: Van a településen egy ilyen lehetőség, az egészségpályázat kapcsán indult és nagyon 

népszerű lett. Kérik, hogy az Önkormányzat valamilyen formában továbbra is támogassa ezt a mozgási 

lehetőséget. 

 

Kárpáti Hajnalka: Lehet, hogy Bicskének van ilyen forrása. Így javaslom, hogy ebben a kérdésben most 

ne döntsünk. Utánajárok a dolognak és a következő testületi ülésen megvitathatjuk a kérdést. 

 

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

 

Csókás Zsolt: A  közösségi színterünkön, a gyermeknapi rendezvény alkalmával kiderült, hogy leégett a 

szennyvíz rendszer átemelő szivattyúja és ezzel kapcsolatban elég sok apró hibára derült fény, amit 

nagyon hamar orvosolni kell, tekintettel arra, hogy pár hét múlva falunap lesz. Új szivattyút kellene 

beszerelni, a megfelelő tápokkal, munkadíjjal. A rendszer teljes áttekintése is nélkülözhetetlen a 

szivattyú pótlását követően.  A szivattyú pótlása 200.000.- Ft + Áfa lenne.  

 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot a Szabadidőpark 

szennyvíz átemelő szivattyújának pótlásáról: 
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Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

116/2017. (VI. 13.) számú határozata 

a Szabadidőpark szennyvíz átemelő szivattyújának pótlásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szabadidőpark szennyvíz átemelő 

szivattyújának pótlására 200.000.- Ft + Áfa, azaz kettőszázezer forint + Áfa biztosít a 2017. évi 

költségvetése terhére. 

   

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              Csókás Zsolt 

         hitelesítő          hitelesítő 


