
1 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 15-én 

  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, Matota Kornél Járási hivatal vezető helyettes, Kocsis 

Irénke Óvoda vezető, Szabó Éva Iskolaigazgató 

 

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, Kőszegi László 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 

126/2017. (VIII. 15.) számú határozata 

a Képviselő-testület 2017. augusztus 15-ei ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. augusztus 15-i jegyzőkönyv 

hitelesítőinek Kőszegi László képviselőt és Ádám Zsuzsanna alpolgármestert választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bechtold Tamás: A meghívóban kiküldött napirend elfogadására teszek javaslatot, úgy hogy azt 

még kiegészíteném a Damjanich utca járdafelújítás és a Malom utcai útfelújításra beérkezett 

árajánlatokról szóló döntések meghozatalával, illetve a Belsőellenőrzésre beérkezett árajánlat 

megvitatásával. 

 

Ezt követően a polgármester a kiküldött meghívóban szerelő napirendi pontok tárgyalására tesz 

javaslatot a fent említett módosításokkal, melyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 

tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

127/2017. (VIII. 15.) számú határozata 

a Képviselő-testület 2017. augusztus 15-ei ülésének napirendjéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. június 30-ai rendkívüli ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el. 

 

Nyílt ülés napirend: Előterjesztő: 

 

Napi rend: 

  

1./ A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül  Dr. Balogh Lóránd jegyző 

történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a  

többletszolgáltatás ellentételezéseként, valamint az anyakönyv- 

vezető részére fizetendő díj mértékéről szóló önkormányzati  

rendeletének újraalkotása - Törvényességi felhívás megvitatása  

2./ A települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a  Dr. Balogh Lóránd jegyző 

természetben nyújtott szociális- és egyes személyes  

gondoskodást nyújtó ellátásokról, a térítési díjakról szóló 

önkormányzati rendeletek újraalkotása, illetve a szociális  

étkeztetés szakmai programjának elfogadása 

3./ Ivóvíz közmű gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása  Bechtold Tamás polgármester 

4./ Szennyvíz közmű Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása Bechtold Tamás polgármester 

5./ A Váli Mesevölgy Óvoda 2016. évi tevékenységéről szóló Bechtold Tamás polgármester 

beszámoló elfogadása   

6./ A Martonvásári Járási Hivatal 2016. évi gyámügyi és gyám-  Bechtold Tamás polgármester 

hatósági tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

7./ A Hivatal Vált érintő, 2016. évi gyámügyi tevékenységéről Dr. Balogh Lóránd jegyző 

szóló beszámoló elfogadása 

8./ Az Érdi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2016. évi  Dr. Balogh Lóránd jegyző 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

9./ Döntés a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó  Dr. Balogh Lóránd jegyző 

kiegészítő támogatás pályázat benyújtásáról és az önerő  

biztosításáról  

10./ A Váli Vajda János Általános Iskola igazgatójának kérelme Bechtold Tamás polgármester 

11./ Döntés helyi identitás erősítő pályázaton való indulásról Bechtold Tamás polgármester 

12./ Váli Vadásztársaság kérelmének megvitatása Bechtold Tamás polgármester 

13./ Döntés a Damjanich utcai járdaépítés és a Malom utcai Bechtold Tamás polgármester 

útépítés megrendeléséről  

14./ Döntés a Belsőellenőrzésre beérkezett árajánlatról Bechtold Tamás polgármester 

15./ Egyebek 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1./ Napirendi pont 

Tárgy: A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként, valamint az 

anyakönyv-vezető részére fizetendő díj mértékéről szóló önkormányzati rendeletének 

újraalkotása - Törvényességi felhívás megvitatása 

 

Dr. Balogh Lóránd: A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt az a hivatali 

munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás 

ellentételezéseként, valamint az anyakönyv-vezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 

önkormányzati rendelettel kapcsolatban. A törvényességi felhívás kiküldése megtörtént a T. 

Képviselők részére. A törvényességi felhívásban szereplő észrevételek orvoslása érdekében 

célszerűnek láttam új rendelet alkotását javasolni a T. Képviselő-testületnek. Kérem a rendelet 

tervezet elfogadását.  

  

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

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

128/2017.(VIII. 15.) számú határozata 

Vál Község Önkormányzat 9/2014. (III. 25.) önkormányzati rendeletével kapcsolatos 

törvényességi észrevételről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az FE/02/963-1/2017. iktatószámú, az egyes 

anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó 

többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 9/2014. (III. 25.) önkormányzati 

rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevételt megvizsgálta, azzal egyetért. 

 

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

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Dr. Balogh Lóránd: Kérem, hogy a T. Képviselő-testület fogadja el a rendelet tervezet. 

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

rendeletet: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként, valamint az 

anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 
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2./ Napirendi pont 

Tárgy: A települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott 

szociális- és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a térítési díjakról szóló 

önkormányzati rendeletek újraalkotása, illetve a szociális étkeztetés szakmai 

programjának elfogadása 

 

Dr. Balogh Lóránd: A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociálisé és Gyámügyi osztálya 

ellenőrizte településünk szociális étkeztetési gyakorlatát és az ellátás nyújtásának szabályozási 

kereteit. A folyamatos jogszabály változások és az étkeztetést biztosító vállalkozó személyében, 

illetve a térítési díjak mértékében bekövetkezett változások miatt indokolt a települési támogatás 

keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális- és egyes személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokról, a térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletek újraalkotása, illetve a 

szociális étkeztetés szakmai programjának átdolgozása. A térítési díjak megállapításánál 

Polgármester Úr elképzelései szerint nem alkalmaznánk drasztikusabb emelést a szociális 

étkeztetés díjainál, az esetleg felmerülő különbözetet az Önkormányzat magára vállalja, a 

szociális keret terhére. Kérem, hogy a szükséges döntéseket és rendeleteket fogadja el a T. 

Képviselő-testület.  

 

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 

 129/2017. (VIII. 15.) számú határozata 

a Vál Község Önkormányzat által nyújtott szociális 

étkeztetésről szóló szakmai program elfogadásáról 

 

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által nyújtott 

szociális étkeztetésről szóló szakmai programot a határozat mellékletének megfelelően, 2017. 

szeptember 01-ei hatállyal elfogadja. 

 

2. A 2017. szeptember 01.én hatályba lépő szakmai program hatályba lépésével Vál Község 

Önkormányzatának az Önkormányzat által nyújtott szociális étkeztetésről szóló, 2014. január 

01-től hatályos szakmai programja hatályát veszti. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

rendeletet: 

 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

13/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-,  

a természetben nyújtott szociális- és  

egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 
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A képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással alkotta az alábbi 

rendeletet: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2017. (VIII. 15.) számú önkormányzati rendelete 

az intézményi térítési díjak megállapításáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

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

határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 130/2017. (VIII. 15.) számú határozata 

a szociális étkeztetés térítési díjának pénzügyi támogatásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. esztendőben, a 

szociális kerete terhére a szociális étkeztetés igénybevételéhez, minden jogosult igénybevevő 

részére adagonként 105.- Ft (azaz százöt forint) támogatást nyújt. Ezt a támogatási részt az 

Önkormányzat a szolgáltatást végző vállalkozó irányába teljesíti. 

  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3./ Napirendi pont 

Tárgy: Tárgy: Ivóvíz közmű Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása 

 

Bechtold Tamás: Az ivóvíz közmű hosszú távú fejlesztéséről szól az előterjesztés. Anyagi 

fedezetét a Fejérvíz Zrt. által fizetett bérleti díj fedezi, illetve az új rákötésekből befolyt összeg 

finanszírozza. A vízellátás jó, többlet pénzt nem kellett ez idáig fizetni a közműre. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta Vál Község ivóvíz 

közmű Gördülő Fejlesztési Tervét, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

131/2017. (VIII. 15.) számú határozata 

a I/16. Vál Község ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-05829-1-001-00-13) víziközmű rendszer 

2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a I/16. Vál Község ivóvízszolgáltató 

rendszer-V (11-05829-1-001-00-13) víziközmű rendszer ellátásért felelőse, megtárgyalta a 2018-

2032. GFT-ről szóló napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti I/16. Vál község 

ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-05829-0-001-00-13)Ö víziközmű rendszer 2018-2032. évi 

GFT felújítási és pótlási tervét elfogadja. 

2./ Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti i/16. Vál község 

ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-05829-0-001-00-13) víziközmű rendszer 2018-2032. évi GFT 

beruházási tervét elfogadja. 
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3./ Az i/16. Vál község ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-05829-1-001-00-13) víziközmű 

rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a vízgyüjtő-

gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van. 

4./ Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti I/16. Vál Község 

ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-05829-0-001-00-13) víziközmű rendszer 2018-2032. évi GFT-

vel kapcsolatban nyilatkozik, hogy az Önkormányzat a 2018. évi víziközmű felújítási, pótlási és 

beruházás munkáira 0.-Ft összegű, a korábbi évek során felhalmozott víziközmű fejlesztésre 

fordítandó anyagi forrással rendelkezik, melyet a 2011. évi CCIX. törvény 18.§-a alapján 

elkülönített számlán kezel. 

5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Gördülő Fejlesztési Tervet 

benyújtásához szükséges nyilatkozatok és meghatalmazások megtételére. 
 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4./ Napirendi pont 

Tárgy: Szennyvíz közmű Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása 
 

Bechtold Tamás: A szennyvíz közmű számláján lévő tartalék elfogyott. Már az elmúlt évben is 

hozzá kellett járulni az önkormányzatoknak a fejlesztéshez. Korábban az úthibákat tudtuk 

javítani, most már az is az Önkormányzatok feladata. A tisztítómű továbbfejlesztéséhez kell több 

pénz. Most még van rákötési lehetőség a három településnél. 
 

A képviselő-testület a szennyvíz közmű Gördülő Fejlesztési Tervet az alábbiak szerint fogadja el 

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

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

132/2017. (VIII. 15.) számú határozata 

I/68. Baracska és térsége szennyvízelvezetés és- tisztítás-SZV elnevezésű víziközmű 

rendszer 2018-2032. évi gördülő Fejlesztési Terve 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a I/68 Baracska és térsége szennyvízelvezetés és 

tisztítás-SZV elnevezésű vízkiközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervét 

megtárgyalta és elfogadta. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Gördülő Fejlesztési Tervet benyújtásához 

szükséges nyilatkozatok és meghatalmazások megtételére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5./ Napirendi pont 

Tárgy: A Váli Mesevölgy Óvoda 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

 

Bechtold Tamás: Nagyon terjedelmes, mindenre kiterjedő beszámoló. Köszönjük szépen az 

anyagot. Tudjuk, hogy jelenleg némi létszám probléma néz ki az intézménynél, de bízom benne, 

hogy ez is megoldódik és rendben el tud indulni a következő nevelési év. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta az óvoda beszámolóját, melyről 

az alábbi határozatot hozta: 
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Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

133/2017. (VIII. 15.) számú határozata 

a Váli Mesevölgy Óvoda 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Mesevölgy Óvoda 2016. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja és megköszöni az Óvoda dolgozóinak - Vál Község 

gyermekeiért végzett - munkáját. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6./ Napirendi pont 

Tárgy: A Martonvásári Járási Hivatal 2016. évi gyámügyi és gyámhatósági 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

 

Bechtold Tamás: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 220/2016. (XII. 12.) számú 

határozatával elfogadta a Képviselő-testület 2017. évi munkatervét. A munkatervnek 

megfelelően, felkértük Koltai Gábor Járási Hivatalvezető Urat, a Martonvásári Járási Hivatal 

vezetőjét, hogy készítsen beszámolót a Járási Hivatal 2016. évi gyámügyi és gyámhatósági 

tevékenységéről. A Járási Hivatalt jelenleg annak vezető-helyettese Matota Kornél képviseli. 

Köszönjük a munkájukat. Kérem, hogy amennyiben lehetséges a gondnokság alá helyezési 

eljárásokban próbáljanak meg aktívabban fellépni, mert tudjuk, hogy ezek bírósági eljárások, de 

néha évekig nem történik előrelépés egy-egy ügyben. 

 

Kárpáti Hajnalka: Van arra valamilyen lehetőség, hogy a védelembe vételi eljárások tárgyalásait 

diszkrétebb körülmények között tartsák meg és nem olyan irodákban, ahol állandó 

ügyfélforgalom is zajlik a tárgyalás alatt? 

 

Matota Kornél: Tervek között szerepel az, hogy az épületünk emeletéről kiköltözik az iskola. 

Amennyiben ez megtörténik, akkor az emeletet is birtokba vehetjük. Egy tárgyaló kialakítása 

nélkülözhetetlen lenne. ez a helyzet is megoldódna. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Amennyiben a jogszabályok, vagy a belső szabályzatok azt lehetővé teszik, 

úgy felajánlom, hogy az ilyen jellegű tárgyalásokat, a váli érintettségű ügyekben tartsák meg itt 

a Váli Közös Önkormányzati Hivatalban. Nekünk erre van helyünk és szabad kapacitásunk is.  

 

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

határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

134/2017. (VIII. 15.) számú határozata 

a Martonvásári Járási Hivatal 

2016. évi gyámügyi és gyámhatósági tevékenységéről  

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásári Járási Hivatal 2016. évi 

gyámügyi és gyámhatósági tevékenységéről szóló tájékoztatóját elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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7./ Napirendi pont 

Tárgy: A Hivatal Vált érintő, 2016. évi gyámügyi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadása 

 

Dr. Balogh Lóránd: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 220/2016. (XII. 12.) számú 

határozatával elfogadta a Képviselő-testület 2017. évi munkatervét. A munkatervnek 

megfelelően elkészítettük, a Vál Közös Önkormányzati Hivatal - Vál Községet érintő - 2016. 

évi gyámügyi tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

A Képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal elfogadta az alábbi 

határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

135/2017. (VIII. 15.) számú határozata 

a Vál Közös Önkormányzati Hivatal – Vál Községet érintő -   

2016. évi gyámügyi tevékenységéről 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vál Közös Önkormányzati Hivatal  - Vál 

Községet érintő -  2016. évi gyámügyi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

8./ Napirendi pont 

Tárgy: Az Érdi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2016. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadása 

 

Bechtold Tamás: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 220/2016. (XII. 12.) számú 

határozatával elfogadta a Képviselő-testület 2017. évi munkatervét. A munkatervnek 

megfelelően, Rózsa Gábor Tűzoltó alezredes Úr elkészítette beszámolóját az Érdi Hivatásos 

Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tevékenységéről. 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

136/2017. (VIII. 15.) számú határozata 

az Érdi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2016. évi munkájáról szóló beszámolóról 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Érdi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 

2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9./ Napirendi pont 

Tárgy: Döntés a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás 

pályázat benyújtásáról és az önerő biztosításáról  

 

Bechtold Tamás: Újra meghirdették a szociális tűzifa pályázatot, a testületnek dönteni kell, hogy 

indulunk-e, és vállaljuk-e a 213.360 Ft-os önrészt. Idén 168 m3-re pályázhatunk. Kár lenne 

kihagyni. felvetődött annak lehetősége, hogy szenet szerezzünk be, de úgy érzem, hogy jobb, ha 
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a tűzifa mellett maradunk. ennek már van egy bizonyos rutinja a településen. Összehozza a 

segítőket is és úgy érzem ennek jobban örülnének a támogatottak is.  

 

A polgármester felteszi szavazásra a szociális tűzifa pályázaton való részvételt, melyet a 

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

 

 Vál Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 137/2017. (VIII. 15.) számú határozata 

szociális tűzifa pályázaton való önkormányzati részvételről 

 

1. Vál Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. évben indulni kíván a Magyarország 

Kormánya által meghirdetett szociális tűzifa pályázaton, melynek keretében a lehetséges 168 m3 

tűzifa beszerzéséhez 213.360.- Ft. önrészt biztosít. A 213.360.- Ft önrészt az Önkormányzat 

2017. évi költségvetésének terhére biztosítja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szociális tűzifa pályázattal kapcsolatos 

eljárás sikere érdekében minden szükséges nyilatkozatot, eljárást és beszerzést megtegyen. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10./ Napirendi pont 

Tárgy: A Váli Vajda János Általános Iskola igazgatójának kérelme 

 

Szabó Éva: Sajnos komoly létszámhiánnyal küzdünk a váli iskolában és hamarosan négy 

pedagógus is nyugdíjba vonul, így még aggasztóbb helyzetbe kerülünk. Az álláshirdetéseinkre 

nem mutatnak túl nagy érdeklődést. Arra gondoltam, hogy egyeztetve az önkormányzattal, úgy 

nagyobb sikerrel kereshetnénk pedagógusokat az iskolába, ha a hirdetésekben jeleznénk, hogy 

igény estén szolgálati lakást tudunk biztosítani. Ehhez kérem a T. Képviselő-testület 

hozzájárulását. 

 

Bechtold Tamás: Az mindenki érdeke, hogy az iskola működjön és jól működjön. Amennyiben 

az segítség, ha szolgálati lakást ajánlunk fel, úgy természetesen ebben igyekszünk partnerek 

lenni. Jelenleg nincs túl sok szabad ingatlan. Talán egy kis garzon lakás van, amit kis 

ráfordítással lakhatóvá lehetne tenni. Egy másik lakás kiürítés alatt áll. Elvileg szeptember 01-tl 

az is üres lesz, amennyiben nem úgy megindítjuk a kiürítést. Az idei évben sajnos nem látok 

fedezetet más ingatlan lakhatóvá tételére, de ha úgy van a jövő évi költségvetésbe lehet tervezni 

ilyet. Kérem a Testületet, hogy járuljunk hozzá ahhoz, hogy az Iskola önkormányzati ingatlan, 

szolgálati lakásként történő felajánlásával hirdesse meg álláspályázatait.  

 

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

határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

138/2017. (VIII. 15.) számú határozata 

a Váli Vajda János Általános Iskola kérelmének támogatásáról 

 

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Váli Vajda 

János Általános Iskola önkormányzati ingatlan, szolgálati lakásként történő felajánlásával 

hirdesse meg álláspályázatait. 
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2.  A Képviselő-testület vállalja, hogy amennyiben a Váli Vajda János Általános Iskola 

álláspályázatára jelentkező pedagógus igényt tart szolgálati lakásra, úgy az üresen álló, szolgálati 

lakás céljára alkalmas ingatlanainak bérbeadásánál az iskolában munkát vállaló pedagógusok 

előnyt élveznek majd.  

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

11./ Napirendi pont 

Tárgy: Döntés helyi identitás erősítő pályázaton való indulásról 

 

Bechtold Tamás: Magyarország Kormánya pályázati felhívást tett közzé „A helyi identitás és 

kohéziós erősítése” címmel (TOP-5.3.1-16). A pályázat támogatható céljai: a.) közösségek 

részvételével megvalósuló felmérés és tervezés, b.) projekt által érintett térség, település, 

településrész közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé 

tétele, c.) helyi cselekvési terv alapján a település, településrész, térség lakosságának közösségi 

együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események, d.) A 

település társadalom- és gazdaságfejlesztése tekintetében meghatározó dokumentumok 

áttekintése, és amennyiben releváns, megújítása, új dokumentum létrehozása, e.) 

közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása. Terveink szerint a pályázaton 

konzorciumban indulnánk Kajászó és Martonvásárral. Martonvásár konzorciumi vezetése 

mellett. A konzorcium által pályázat összköltsége 60.000.000.- Ft. nyilván ebből az összegből 

Válnak kisebb rész jutna majd, viszont az önerő 0%, így mindenképpen javaslom a T. 

Képviselő-testületnek, hogy induljunk a pályázaton. 

 

A Képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal elfogadta az alábbi 

határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

139 /2017. (VIII. 15.) határozata 

Pályázat benyújtásáról a ’Helyi identitás és kohézió erősítése’ címmel kiírt felhívásra 

 

1./ Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy konzorciumi 

tagként, Kajászó és Martonvásár településekkel (Martonvásár Város vezetésével) konzorciumi 

pályázatot nyújt be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban kiírt ’Helyi identitás 

és kohézió erősítése’’ c. felhívásra (TOP-5.3.1-16). 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat 

képviseletében a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat aláírja, a szükséges 

nyilatkozatokat és meghatalmazásokat megtegye, megadja. 

 

Felelős: Polgármester  

Határidő: azonnal 
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12./ Napirendi pont 

Tárgy: Váli Vadásztársaság kérelmének megvitatása 

 

Bechtold Tamás: Zsirai Győző, a Vadásztársaság Elnöke azzal a kéréssel fordult a Képviselő-

testülethez, hogy engedélyezzük a Vadásztársaság részére, hogy a Társaság zászlaján 

feltüntethessék Vál Község címerét. Én személy szerint nem látok ebben semmi kivetnivalót. 

Kérem támogassuk a kérésüket. 

 

A Képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal elfogadta az alábbi 

határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

140/2017. (VIII. 15.) határozata 

a Váli címer használatának engedélyezéséről a Váli Vadásztársaság részére 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váli vadásztársaság kérelmét megtárgyalta és a 

vadásztársaság számára, hogy zászlaján Vál Község címerét feltüntethesse. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

13./ Napirendi pont  

Tárgy: Döntés a Damjanich utcai járdaépítés és a Malom utcai útépítés megrendeléséről  

Bechtold Tamás: Sikeres pályázatot nyújtottunk be út és járda építésre. A Képviselő-testület 

előzetes döntése alapján, a pályázati forrásból a Damjanich utcában járdaépítés, a Malom 

utcában útépítés valósul majd meg. A munkálatok elvégzésére bekértem a szükséges 

árajánlatokat. A három árajánlattevő az Útéppark Kft., ÚTÉPSZERV Kft. és a PUHI-TÁRNOK 

Út- és Hídépítő Kft. volt. Az ajánlatokat a Képviselő-testület megtekintheti. A legkedvezőbb 

árajánlatot mind a két munkára a PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. adta. Az útépítésre bruttó 

16.839.310.- Ft-os legkedvezőbb árajánlat, a járdaépítésre bruttó 3.434.806.- Ft-os legkedvezőbb 

árajánlat érkezett. Javaslom, hogy a munkákat az alábbi áron rendeljük meg a legkedvezőbb 

ajánlatot tevő Vállalkozótól. 

 

A Képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal elfogadta az alábbi 

határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

141/2017. (VIII. 15.) számú határozata 

 a Damjanich utcai járdaépítés és a Malom utcai útépítés megrendeléséről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Damjanich utcai járdaépítés és a Malom utcai 

útépítés munkálatait a legkedvezőbb árajánlatot tevő Puhi-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.-től 

rendeli meg (járdaépítés: bruttó 3.434.806.- Ft, útépítés: bruttó 16.839.310.- Ft) összesen bruttó  

20.274.116.- Ft összegben, a határozat mellékletében szereplő vállalkozási szerződésben 

meghatározott feltételekkel. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a munka 

megrendelésére. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

14./ Napirendi pont 

Tárgy: Döntés a Belsőellenőrzésre beérkezett árajánlatról 

 

Bechtold Tamás: A belső ellenőrzést társulási formában látjuk el. Martonvásár polgármesterének 

felvetése volt, hogy általány fizetés helyett álljunk át egy óradíj alapú elszámolásra, mert ezzel 

kontrollálhatóbb lenne a tevékenység. Tekintettel arra, hogy a Belsőellenőr Asszonnyal mind 

emberileg, mind szakmailag is meg van mindenki elégedve, javaslom, hogy támogassuk a 

szerződés-módosítást akképpen, hogy a jövőben egy óradíj alapú elszámolás alapján látja el a 

feladatait. 

 

A Képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal elfogadta az alábbi 

határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

142/2017. (VIII. 15.) határozata 

a Belsőellenőrzésre vonatkozó vállalkozási szerződés módosításának támogatásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Szent László Völgye 

Többcélú Kistérségi Társulás azon javaslatát, hogy 2018. január 01-től a belsőellenőrzés 

végzésére vonatkozó, a Gaba Trading & Consulting Kft-vel megkötött vállalkozási szerződést 

módosításra kerüljön, úgy, hogy a vállalkozó óradíj alapú elszámolás alapján kerüljön 

megbízásra, bruttó 3810.- Ft-os óradíjért. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

15./ Napirendi pont 

Tárgy: Egyebek 

 

Bechtold Tamás: Van valakinek témája, javaslata az Egyebek napirendi ponthoz? 

 

Csókás Zsolt: Történt előrelépés a Vajda utcai sövény-nyírás ügyében, mert nagyon csúnya lett a 

végeredmény?  

 

Bechtold Tamás: Szabadságon voltam, így nem kerestem a Vállalkozót, de fel fogom hívni és 

megkérem jöjjön vissza és rendesen fejezzék be a munkát. Tényleg elég csúnya lett a vége, de az 

borítékolható volt, hogy ennyi év elhanyagoltság után, egy nyírással nem lesz megoldható a 

gond. Felhívom őket és egyeztetek arról mikor fejezik be rendesen a munkát. 

 

Ádám Zsuzsanna: A településről kaptam lakossági jelzést, mely szerint az idei évben is szeretnék 

megrendezni a szüreti felvonulást.  

 

Bechtold Tamás: Minden segítséget meg fogunk adni a szervezőknek, ahogy a tavalyi évben is.  
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Ádám Zsuzsanna: El kell kezdeni az „Elszármazottak napjának” szervezését, hogy ne az utolsó 

percben kapkodjunk, ahogy az a tavalyi évben is történt. 

 

Bechtold Tamás: Csókás Anikó szerintem a Váli Völgyi Vigasság szervezésével jelenleg jócskán 

le lehet terhelve, de amint túl lesznek azon a rendezvényen, kiadom neki feladatnak az 

„Elszármazottak napjának” szervezését.  

 

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

19.50 órakor bezárja. 

 

 

-k.m.f.- 

 

 

 

  Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 

     polgármester            jegyző 

 

 

 

                      Kőszegi László              Ádám Zsuzsanna 

       hitelesítő             hitelesítő 


