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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 30-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, Kocsis Bálint képviselő, Kőszegi László képviselő és 

Csókás Zsolt képviselő 

 

 

Meghívottként van jelen: 

Dr. Balogh Lóránd jegyző 

 

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 Ádám Zsuzsanna 

alpolgármesterre, 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 

117/2017. (VI. 30.) számú határozata 

a képviselő-testület 2017. június 30-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. június 30-i jegyzőkönyv hitelesítőinek Kocsis 

Bálint képviselőt és Ádám Zsuzsanna alpolgárestert választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bechtold Tamás: A meghívóban kiküldött napirend elfogadására teszek javaslatot. 

 

Ezt követően a polgármester a kiküldött 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 

118/2017. (VI. 30.) számú határozata 

a képviselő-testület 2017. június 30-ai ülésének napirendjéről 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. június 30-ai rendkívüli ülésének napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el. 

 

Nyílt ülés napirend: Előterjesztő: 

 

Napi rend: 

 

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

háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás Inter-Ambulance Zrt.  polgármester 

általi NEAK finanszírozásának igényléséről  

2./ Gyúró Község Önkormányzata és a Szent László Völgye Többcélú  Bechtold Tamás 

Kistérségi Társulás között létrejövő köznevelési feladatellátásra  polgármester 

vonatkozó megállapodás jóváhagyása  

3./ Döntés az Ercsi Református Gyülekezet segélyakciójának  Bechtold Tamás 

támogatásáról  polgármester 

4./ Döntés kárpátaljai diákok Magyarországon történő táboroztatásának Bechtold Tamás 

támogatásáról  polgármester 

5./ Döntés a Vál Községi Sportbarátok Egyesületének támogatásáról Bechtold Tamás 

 polgármester 

6./ Döntés a TOP-3.2.1-15-FE 1-2016-00003. pályázat keretében  Bechtold Tamás 

Váli Középületek energiellátásának kivitelezése fotovoltaikus rendszer-  polgármester 

rel és hálózatra történő rácsatlakozás engedélyeztetése több helyszínen  

munkálatainak megvalósítására beérkezett árajánlatokról, a kivitelező 

 kiválasztásáról 

7./ Döntés a Vajda János emlékház nádtetőzetének tömörítésének  Bechtold Tamás 

megrendeléséről  polgármester 

  

8./ Egyebek 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 
1./ Napirendi pont 

Tárgy: Döntés a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás háziorvosi és házi 

gyermekorvosi ügyeleti ellátás Inter-Ambulance Zrt. általi NEAK finanszírozásának igényléséről 

 

Bechtold Tamás: A Társulás keretében történik több település háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti 

ellátása. A mi településünk ellátását nem ez a cég látja el, ugyanakkor nekünk is jóvá kell hagynunk azt, 

hogy a NEAK-tól kapott finanszírozást közvetlenül az ellátó cég igényelje meg. ez csökkenti az 

adminisztratív terheket is. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a hozzájárulásunkat adjuk meg. 

  

A képviselő-testület a javaslatot vita nélkül 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal elfogadta, és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

119/2017. (VI. 30.) számú határozata 

a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás 

Inter-Ambulance Zrt. általi NEAK finanszírozásának igényléséről 
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Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szent László Völgye Többcélú 

Kistérségi Társulás által és keretében a Martonvásári járás területén működtetett háziorvosi és házi 

gyermekorvosi ügyeleti ellátás tekintetében hozzájárul ahhoz, hogy 2017. augusztus 1. napjától az Inter-

Ambulance Zrt. igényelje meg közvetlenül a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által biztosított 

finanszírozási összeget.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

2./ Napirendi pont 

Tárgy: Gyúró Község Önkormányzata és a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 

között létrejövő köznevelési feladatellátásra vonatkozó megállapodás jóváhagyása  
 

Bechtold Tamás: Ez is egy olyan döntés, mely csak a Társulás által érinti az Önkormányzatunkat. Az 

idáig a Társulás keretében működő óvodát Gyúró visszaveszi saját fenntartásába. Ezen átvétel megvaló-

sulásához szükséges a határozat mellékletében szereplő megállapodás szövegének az elfogadása. Kérem 

a Képviselő-testületet, hogy a megállapodást fogadjuk el. 

 

A képviselő-testület a javaslatot vita nélkül 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal elfogadta, és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

120/2017. (VI. 30.) számú határozata 

a Gyúró Község Önkormányzata és a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 

között létrejövő köznevelési feladat ellátására vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szent László Völgye Többcélú 

Kistérségi Társulás és a Gyúró Község Önkormányzata között létrejövő köznevelési feladat ellátására 

vonatkozó megállapodást a határozat mellékletének megfelelő tartalommal jóváhagyja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

3./ Napirendi pont 

Tárgy: Döntés az Ercsi Református Gyülekezet segélyakciójának támogatásáról   

 

Bechtold Tamás: Tessely Zoltán Országgyűlési képviselő Úr hívta fel a figyelmemet a 

kezdeményezésre, melyben az Ercsi Református Gyülekezet gyűjtést szervez a kárpátaljai Beregszász 

és Nagyszőlős kórházában működő gyermekosztály támogatására indítottak gyűjtést. Azt gondolom, 

hogy ez a kezdeményezés támogatandó. Javaslom, hogy 50.000.- Ft-tal támogassuk a kárpátaljai 

gyermekek számára indított gyűjtést. 

 

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

hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

121/2017. (VI. 30.) számú határozata 

az Ercsi Református Gyülekezet segélyakciójának támogatásáról 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tessely Zoltán országgyűlési képviselő 

megkeresésére, az Ercsi Református Gyülekezet által, a Beregszász és Nagyszőlős kórházában működő 

gyermekosztály támogatására indítottak gyűjtéshez 50.000.- Ft (azaz ötvenezer forint) összeggel járul 

hozzá, a határozat mellékletében szereplő támogatási megállapodásban rögzített feltételekkel. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási megállapodás aláírására, majd ezt 

követően a támogatás folyósításáról történő intézkedésre. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4./ Napirendi pont 

Tárgy: Döntés kárpátaljai diákok Magyarországon történő táboroztatásának támogatásáról 

 

Bechtold Tamás: Tessely Zoltán Országgyűlési képviselő Úr hívta fel a figyelmemet Bicske Város 

Önkormányzatának kezdeményezésére, mely szerint kárpátaljai diákokat szeretnének táboroztatni 

Magyarországon és kérte, hogy ezen kezdeményezéshez is járuljon hozzá az Önkormányzatunk. Azt 

gondolom, hogy ez a kezdeményezés is támogatandó. Javaslom, hogy 50.000.- Ft-tal támogassuk a 

kárpátaljai diákok táboroztatását. 

 

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

hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

122/2017. (VI. 30.) számú határozata 

Kárpátaljai diákok Magyarországon történő táboroztatásához történő hozzájárulásról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tessely Zoltán országgyűlési képviselő 

megkeresésére, Bicske Város Önkormányzata által szervezett kárpátaljai diákok Magyarországi 

táboroztatásához 50.000.- Ft (azaz ötvenezer forint) összeggel járul hozzá, a határozat mellékletében 

szereplő támogatási megállapodásban rögzített feltételekkel. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási megállapodás aláírására, majd ezt 

követően a támogatás folyósításáról történő intézkedésre. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5./ Napirendi pont 

Tárgy: Döntés a Vál Községi Sportbarátok Egyesületének támogatásáról 

 

Bechtold Tamás: Pár napja érkezett az Egyesület kérelme, amiben 600.000.- ft támogatást kérnek a 

bajnokságra történ nevezéshez, illetve a bajnokság végéig jelentkező kiadásaik támogatására. 

Méltányolható kérelem, kérem a Testületet, hogy támogassa a kérelmet, a melléklet szerinti 

megállapodásnak megfelelően. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással támogatta Vál Községi Sportbarátok 

Egyesületének kérelmét és az alábbi határozatot hozta: 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

123/2017. (VUI. 30.) számú határozata 

Vál Községi Sportbarátok Egyesületének támogatásáról 

 

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

támogatási szerződésben szereplő feltételekkel, a 2017-1018 futball-bajnokságon történő nevezéssel 

illetve a bajnokságon történő részvétellel jelentkező költségekhez 600.000.- Ft. (azaz hatszázezer forint) 

támogatásban részesíti a Vál Községi Sportbarátok Egyesületét. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6./ Napirendi pont 

Tárgy: Döntés a TOP-3.2.1-15-FE 1-2016-00003. pályázat keretében Váli Középületek 

energiellátásának kivitelezése fotovoltaikus rendszerrel és hálózatra történő rácsatlakozás 

engedélyeztetése több helyszínen munkálatainak megvalósítására beérkezett árajánlatokról, a 

kivitelező kiválasztásáról 

 

Bechtold Tamás: A TOP-3.2.1-15-FE 1-2016-00003. pályázat keretében napelemet telepíthetünk több 

közintézményünkre, amivel komolyan csökkenthetjük a kiadásainkat. A szűk határidőre tekintettel 

kevés időnk van a döntés meghozatalára. Az árajánlatok bekérése megtörtént. Mind a három cég élt 

ajánlattételi lehetőségével. A három árajánlatból a Thermo Épgép Kft. bruttó 13.144.500.- Ft összegű 

ajánlata a legkedvezőbb. Az ajánlatok megtekinthetőek. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a TOP-3.2.1-15-FE 1-2016-00003. pályázat 

megvalósítására a Thermo Épgép Kft. árajánlatát elfogadta el az alábbi határozat alapján: 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

124/2017. (VI. 30.) számú határozata 

a TOP-3.2.1-15-FE 1-2016-00003. pályázat keretében megvalósuló fejlesztések kivitelezőjéről 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-3.2.1-15-FE 1-2016-00003. - 

Váli Középületek energiellátásának kivitelezése fotovoltaikus rendszerrel és hálózatra történő 

rácsatlakozás engedélyeztetése több helyszínen megnevezésű pályázat keretében megvalósuló 

fejlesztések kivitelezőjének, a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Thermo Épgép Kft.-t (1205 Budapest, 

Mártírok u. 75.) bízza meg bruttó 13.144.500.- Ft-ért (azaz: tizenhárommillió száznegyvennégyezer 

ötszáz forint), a mellékletben szereplő szerződés tervezetben foglalt feltételeknek megfelelően. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

7./ Napirendi pont 

Tárgy: Döntés a Vajda János emlékház nádtetőzetének tömörítésének megrendeléséről 
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Bechtold Tamás: Mint emlékezetes két évvel ezelőtt teljes nádtető cserét végeztettünk a Vajda János 

emlékházon. A kivitelező akkor is jelezte, hogy a nádtetős technológia miatt elképzelhető, hogy két év 

múlva újabb tömörítést kell végeztetni a nádon. A tömörítés elvégeztetése ugyanakkor garantálja, hogy 

ezt követően a tetőzethez jó ideig nem kell hozzányúlnunk. A nádazás technológiájára való tekintettel 

elég szűk körhöz fordulhatunk a munkálatok elvégeztetésének ügyében. Árajánlatotz kértem a tetőcserét 

végrehajtó cégtől a Kobra-Nád Kft-től. Az ajánlat bruttó 833.120.- Ft-ról szól. Ez tartalmazza a 

tömörítés és tűzvédelmi impregnáló kezelést is. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a munkálatok 

elvégzését rendeljük meg, ezzel jó ideig megoldódik a vajda emlékház nádtetejének karbantartási 

helyzete. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Kobra-Nád Kft. árajánlatát elfogadta el az 

alábbi határozat alapján: 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

125/2017. (VI. 30.) számú határozata 

a Vajda János emlékház nádtetőzetének tömörítésének megrendeléséről 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vajda János emlékház 

nádtetőzetének tömörítésének elvégzését megrendeli, a  Kobra-Nád Kft-től (8095 Pákozd, Suhogó 

1609/1. hrsz.) bruttó 833.120.- Ft-ért (azaz nyolcszázharmincháromezer egyszázhúsz forint), a 

mellékletben szereplő szerződés tervezetben foglalt feltételeknek megfelelően. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

8./ Napirendi pont 

Tárgy: Egyebek 

 

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 19.00 

órakor bezárja. 

 

 

-k.m.f.- 

 

 

 

  Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 

     polgármester            jegyző 

 

 

 

                      Kocsis Bálint              Ádám Zsuzsanna 

       hitelesítő             hitelesítő 


