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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. július 11-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 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 5 fő jelen van. Az ülést 19.00 órakor 

megnyitotta. 

 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre, Kárpáti Hajnalka és Csókás Zsolt képviselőkre, valamint a 

jegyzőkönyvvezetőre, Kovács Máriára. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

100/2018. (VII. 11.) számú határozata 

a képviselő-testület 2018. július 11-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. július 11-i jegyzőkönyv hitelesítőinek Kárpáti 

Hajnalka és Csókás Zsolt képviselőket 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 érkeztek anyagok, melyeket tárgyalnunk kellene. 

 

Ezt követően a polgármester az alábbi napirend tárgyalására tesz javaslatot, melyet a képviselő-testület 5 

igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

101/2018. (VII. 11.) számú határozata 

a képviselő-testület 2018. július 11-i ülés napirendjéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. július 11-i ülés napirendjét az alábbiak szerint 

fogadja el. 
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Napirendi pont: Előterjesztő: 

 

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

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

3./ Döntés Óvodavezetői állás betöltéséről  Bechtold Tamás polgármester 

4./ Döntés Vál Község 2018-2019. évre vonatkozó  Bechtold Tamás polgármester 

közétkeztetésének megszervezéséről 

5./ A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés 2017. évi  Bechtold Tamás polgármester 

helyzetéről és a bűnmegelőzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadása 

6./ A szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló Bechtold Tamás polgármester  

beszámoló elfogadása 

7./ Beszámoló a Váli Mesevölgy Óvoda 2017-2018-as nevelési  Bechtold Tamás polgármester 

évében végzett munkáról 

8./ Döntés vis maior pályázaton való indulásról Bechtold Tamás polgármester 

9./ Tessely Zoltán Képviselő Úr kérésének megvitatása  Bechtold Tamás polgármester  

10./ A Vál KSE kérelmének megvitatása Bechtold Tamás polgármester 

11./ Kisföld közműfejlesztésének megvitatása Bechtold Tamás polgármester 

12./ A település felelősségbiztosításának megvitatása Bechtold Tamás polgármester  

13./ Döntés tüdőszűrési szolgáltatás megrendeléséről Bechtold Tamás polgármester 

14./ Döntés Válért érdemérem adományozásáról Bechtold Tamás polgármester 

15./ Döntés ingatlan tulajdonba vételéről Bechtold Tamás polgármester 

16./ A Váli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési  Bechtold Tamás polgármester 

Szabályzatának (Ügyrendjének) elfogadásáról 

17./ Döntés a TOP-3.2.2-15-FE1-2016-00003 számú pályázat  Bechtold Tamás polgármester 

kötelező nyilvánosság biztosítására elkülönített összeg átcsoportosításának kezdeményezéséről 

18./ A Malom utcai és a Kisköz utcai fejlesztések műszaki ellenőri Bechtold Tamás polgármester 

feladatait ellátó vállalkozás kiválasztása 

19./ Döntés a Széchenyi utcai sétány világítótesteinek cseréjéról Bechtold Tamás polgármester 

20./ A településrendezési eszközök módosításáról való döntés a Bechtold Tamás polgármester 

Vál-völgy vízrendezés megvalósítása érdekében 

21./ Tó-Vill Bt árajánlatának megvitatása  Bechtold Tamás polgármester 

22./ Döntés szociális tűzifa pályázaton való indulásról  Bechtold Tamás polgármester 

23./ Egyebek 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal elfogadta, és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

102/2018. (VII. 11.) számú határozata 

a két ülés közti fontosabb eseményekről szóló beszámolóról 
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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 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta a lejárt 

határidejű határozatok teljesítésének elfogadásáról. 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

103/2018. (VII. 11.) 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: Döntés Óvodavezetői állás betöltéséről 

 

Bechtold Tamás: A meghirdetett vezetői állásra egy pályázat érkezett. A szükséges véleményezési eljárást 

lefolytattuk. A jogszabályban előírt véleményeket és megkereséseket megtettük. Jegyző Úr az 

előterjesztésben leírta a szükséges információkat. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság javasolja Kocsis Irén pályázatának 

elfogadását, azza, hogy a vezetői pótlék mértékét 40 %-ban javasolja meghatározni. 

 

Kocsis Bálint elhagyta a termet. A képviselői létszám 4 fő. 

 

A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta a Váli Mesevölgy 

Óvoda Óvodavezetői állásának betöltéséről: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

104/2018. (VII. 11.) számú határozata 

a Váli Mesevölgy Óvoda intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról 

 

1. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja szerint át nem ruházható munkáltatói jogkörében 

eljárva – figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés f) 

pontjában foglaltakra – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (1) 

bekezdése alapján 2018. augusztus 01. napjától 2023. július 31. napjáig a Váli Mesevölgy Óvoda 

köznevelési intézmény magasabb vezetői beosztása ellátásával Kocsis Irént (2473 Vál, Damjanich 

utca 92.) bízza meg.  
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Garantált illetményét pedagógus fokozatának megfelelően, míg intézményvezetői pótlékát az 

illetményalap 40 %-ban határozza meg.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megbízással járó munkajogi intézkedések 

megtételére.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Kocsis Bálint visszatért a terembe. A képviselői létszám 5 fő. 

 

4./ Napirendi pont 

Tárgy: Döntés Vál Község 2018-2019. évre vonatkozó közétkeztetésének megszervezéséről 

 

Bechtold Tamás: Bekértünk árajánlatokat a szolgáltatás ellátására. 2 ajánlat érkezett be a közétkeztetésre 

vonatkozóan. A Hegedűs Étterem kapacitás hiány miatt nem adott ajánlatot. A pénzügyi kalkulációk 

alapján a HPM Plus Kft. ajánlata tűnik jobbnak, és a konyha üzemeltetése is a jelenlegi feltételekkel 

folytatódna. A HPM Plus Kft. a jelenleg is hatályos árakat ajánlotta meg. 

 

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

a jelenlegi szolgáltatóval, a HPM Plus Kft.-vel kössön szerződést a 2018-2019. évre vonatkozó 

közétkeztetésének megszervezésére. 

 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta Vál Község 2018-2019. 

évre vonatkozó közétkeztetésének megszervezéséről 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

105/2018. (VII. 11.) számú határozata 

Vál Község 2018. szeptember 01. és 2019. december 31. közti időszak közétkeztetését ellátó 

vállalkozóról és a vele kötött megállapodás elfogadásáról 

 

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vál Községben 2018. 

szeptember 01. és 2019. december 31. közti időszakban az óvodai, iskolai és a szociális közétkeztetés 

megszervezését a kedvezőbb árajánlatot adó HPM Plus Kft.-vel 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. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

5./ Napirendi pont 

Tárgy: A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés 2017. évi helyzetéről és a bűnmegelőzési 

tevékenységről szóló beszámoló elfogadása 
 

Bechtold Tamás: Elég furcsa volt olvasni ezt a beszámolót. Komoly helyzetek vannak a megyénkben, 

amiben szerencsére mi nem vagyunk annyira érintettek. Vannak sokkal rosszabb állapotban lévő 

települések. 
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Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a beszámolót és javasolja 

elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés 2017. 

évi helyzetéről és a bűnmegelőzési tevékenységről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

106/2018. (VII. 11.) számú határozata 

a gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés 2017. évi helyzetéről és a bűnmegelőzési 

tevékenységről szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Fejér Megyei Kormány-

hivatal gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés 2017. évi helyzetéről és a bűnmegelőzési tevékeny-

ségről szóló beszámolót. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

6./ Napirendi pont 

Tárgy: A szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló 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 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

107/2018. (VII. 11.) számú határozata 

a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról  

szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2017-es esztendőre vo-

natkozóan, a jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi feladatok ellá-

tásáról szóló – a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló, többször mó-

dosított 149/1997.(IX.10.) Korm. rendeletben meghatározott tartalmi követelmények szerint készült be-

számolót. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

7./ Napirendi pont 

Tárgy: Beszámoló a Váli Mesevölgy Óvoda 2017-2018-as nevelési évében végzett munkáról 

 

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

 

Kárpáti Hajnalka: A gyógytestnevelés meg lesz oldva a jövő évben? Hogyan alakulnak majd a 

gyermeklétszámok. 
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Kocsis Irén: Úgy tűnik, hogy minden megoldott az intézményben. Visszajön szülési szabadságról egy 

kolléga, akinek van megfelelő végzettsége és kapunk segítséget a megfelelő szervtől is. Sajnos nagyon 

sok most a problémákkal küszködő gyermek. Évente 1-2 szokott lenni, most 7-8 van és elmondható, hogy 

a gyermeklétszám általában is nagyon magas. 95 fővel indulunk neki az új nevelési évnek. 

 

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

elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

108/2018. (VII. 11.) számú határozata 

a Váli Mesevölgy Óvoda 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Mesevölgy Óvoda 2017. évi tevékenységéről 

szóló beszámolót elfogadja és megköszöni az Intézmény dolgozóinak a település gyermekeiért végzett 

munkájukat. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8./ Napirendi pont 

Tárgy: Döntés vis maior pályázaton való indulásról 
 

Bechtold Tamás: A vihar főleg az Újhegy utcában tett kárt. A fenti árok szinte teljesen feltöltődött. A fenti 

utcákból rengeteg iszapot, sarat, murvát mosott le a hömpölygő víz. A károk helyreállítására, az árkok 

iszaptalanítására, az utak felülvizsgálatára nyújtottunk be igényt. A helyszíni szemlén egyértelműen 

elismerték az igényünket. 10 % önrészt kell biztosítanunk.  

 

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

javasolja vis maior pályázat benyújtását. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta, hogy az önkormányzat induljon a vis 

maior pályázaton a megfelelő önrész biztosításával. 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

109/2018. (VII. 11.) számú határozata  

döntés Vis-maior pályázatok benyújtásáról és pályázati önrész biztosításáról 

 

A Vál Községi Önkormányzat Képviselő-testület, úgy határozott, hogy vis maior támogatás címen támo-

gatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

 

A káresemény megnevezése: Vál Községben 2018. június 22-én lehullott eső által belterületi útban, köz-

műben és árkokban okozott károk kijavítása iránti vis-maior pályázat 

 

  helye :        Vál, Újhegy utca (848. hrsz.) . 

   

A káresemény forrásösszetétele: 

 

adatok Ft-ban 
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Megnevezés 2018. év % 

Saját forrás 1.000.000.- Ft 10 

Biztosító kártérítése Ft  

Egyéb forrás Ft  

Vis maior igény  9.000.000.- Ft 90 

 10.000.000.- Ft 100 

 

-A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 10.000.000.- Ft, melynek fedeze-

tét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani.  

-A testület, illetve társulási tanács nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdo-

nát képezi.  

-A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / nem rendel-

kezik* (a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

        Biztosító Társaság megnevezése  

        Biztosítási szerződés száma  

 

-Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt* (a megfelelő rész aláhú-

zandó. 

*A képviselő testület, illetve társulási tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető ha-

tározatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 5 éven keresztüli fenntartását, valamint a helyreál-

lítás befejezését követő 30 napon belül igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Tanács felé.  

A képviselő-testület vállalja a károsodott ingatlannak költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szem-

pontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

-Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem tudja ellátni 

(a megfelelő rész aláhúzandó). 

A testület/Tanács a saját forrás összegét a 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 15.) .számú Költ-

ségvetési Rendeletében biztosítja. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9./ Napirendi pont 

Tárgy: Tessely Zoltán Képviselő Úr kérésének megvitatása 

 

Bechtold Tamás: Tessely Zoltán Országgyűlési képviselő Úr figyelmünkbe ajánlotta Bicske Város 

Önkormányzatának kezdeményezését is, mely szerint kárpátaljai diákokat szeretnének táboroztatni 

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

gondolom, hogy ez a kezdeményezés – a tavalyi évhez hasonlóan, az idén is - támogatandó. Javaslom, 

hogy 50.000.- Ft-tal támogassuk a kárpátaljai diákok táboroztatását. 

 

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

javasolja 50.000.- Ft támogatás elfogadását a Képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
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Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

110/2018. (VII. 11.) számú határozata 

kárpátaljai diákok Magyarországon történő táboroztatásához történő hozzájárulásról 

 

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

megkeresésére, kárpátaljai diákok - Bicske Város Önkormányzata által szervezett - 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 

 

10./ Napirendi pont 

Tárgy: A Vál KSE kérelmének megvitatása 

 

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

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

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

megállapodásnak megfelelően. 

 

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

javasolja 600.000.- Ft támogatás elfogadását a Képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással támogatta Vál Községi Sportbarátok Egyesületének 

kérelmét és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

111/2018. (VII. 11.) számú határozata 

Vál Községi Sportbarátok Egyesületének támogatásáról 

 

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

támogatási szerződésben szereplő feltételekkel, a 2018-1019-as futball-bajnokságra történő nevezésre, 

illetve a bajnokság végéig jelentkező költségekre való tekintettel 600.000.- Ft (azaz hatszázezer forint) 

támogatásban részesíti a Vál Községi Sportbarátok Egyesületét. 

 

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

követően a támogatás folyósításáról történő intézkedésre. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

11./ Napirendi pont 

Tárgy: Kisföld közműfejlesztésének megvitatása 
 

Bechtold Tamás: A Hőközpont projekt megvalósítása érdekében közműfejlesztést kell végrehajtanunk a 

kisföldi bérelt épületben. A jelenlegi áram hálózat nem bírná el a pelletáló üzem terhelését. Az E-On-tól 
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kértünk árajánlatot. Kérem a Képviselő-testületet, hogy fogadjuk el. Később - úgy tűnik - csökkenteni 

lehet a most igényelt kapacitást. Ezt az E-On jóvá fogja írni a részünkre, de mivel a kisebb igényhez új 

eljárás megindítására lenne szükség, az nagyban megakasztaná a pályázat megvalósíthatóságát. 

 

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

közműfejlesztés megrendelését. 

 

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

közműfejlesztés megrendeléséről. 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

112/2018. (VII. 11.) számú határozata 

közműfejlesztés megrendeléséről 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2473 Vál, 09/2. hrsz-ú ingatlanra 

vonatkozóan az E-On Rt-től közműfejlesztést rendel meg 950.976.- Ft-ért. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közműfejlesztés megrendelésére és a közműfejlesz-

tés érdekében szükséges egyéb nyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

12./ Napirendi pont 

Tárgy: A település felelősségbiztosításának megvitatása  

 

Bechtold Tamás: Szerződésünk van az Optimális Kft.-vel, aki egy biztosítási alkusz és az a feladata, hogy 

a piac rengeteg ajánlata közül a legmegfelelőbb tartamú és árú ajánlatot találja meg és ajánlja ki nekünk. 

 

Dr. Balogh Lóránd: A 2017-es szerződés még a Pannonia Biztosítóhoz szólt, akkor az volt a 

legkedvezőbb. Az idei nekem egy emeltebb biztosítási tartalmat mutat és alacsonyabb díjért. Több verziós 

ajánlatot dolgoztattak ki a számunkra. Az optimális megoldás a javaslatuk szerint 653.395.- Ft-os 

konstrukció lenne. 

 

Csókás Zsolt: Az ajánlatban szerepelnek civil szervezetek is. Jó lenne, ha ezt a civil szervezeti kört 

bővíteni tudnánk. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Megkeressük az alkusz céget és megpróbáljuk további civil szervezetekre 

kiterjeszteni a szerződés hatályát. 

 

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

a felelősségbiztosítás megkötésére a Aegon Biztosító 653.395.- Ft-os konstrukcióját fogadja el.  

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot Vál Község 

felelősségbiztosításáról: 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

113/2018. (VII. 11.) számú határozata 

Vál Község felelősségbiztosításának elfogadásáról 
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Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vál Község felelősségbiztosítására 

az AEGON Biztosítóval köt biztosítási szerződést 653.395.- Ft- értékű szerződéses konstrukcióban. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a biztosítási szerződés aláírására és a szükséges egyéb 

nyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

13./ Napirendi pont 

Tárgy: Döntés tüdőszűrési szolgáltatás megrendeléséről 

 

Bechtold Tamás: Az elmúlt évben is nagyon sokan igénybe vették a lakosság részéről a tüdőszűrést, nagy 

megelégedésükre. 2018-ban is megszervezhetnénk ezt az akciót. Konkrét időpont még nincs, de 

amennyiben megrendeljük a szolgáltatást, még az idén eljönnének. Remélem, a tavalyi évi díjhoz képest 

nem történt emelés. A 2017-es évben 2 napra egyszeri 200.000.-Ft-ot kértek. Az idei évben ez előre 

láthatóan 300.000.- Ft lesz majd 3 napra. Véleményem szerint ez az összeg felvállalható a település 

lakossága érdekében. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a tüdőszűréssel 

kapcsolatos kérelmet, melyet támogat és javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

114/2018. (VII. 11.) számú határozata 

a tüdőszűrésről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli a Máltai Szeretetszolgálat Tüdőszűrő Program 

keretében szervezett tüdőszűrést a 2018-as esztendőben. A tüdőszűrés biztosítására 300.000.-Ft költséget 

határoz meg. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vállalkozási Szerződést aláírja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

14./ Napirendi pont 

Tárgy: Döntés Válért érdemérem adományozásáról 

 

Bechtold Tamás: A Válinka néptánccsoport évek óta fontos résztvevője településünk kulturális életének 

és komoly szerepet játszik testvértelepülési kapcsolatunk ápolásában is. Minden évben megszervezik a 

balánbányai gyermekek fogadását. Komoly munkát végeznek, amivel az Önkormányzatot is tehermente-

sítik. Ezért javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat adományozzon Vál Településért 

Emlékérmet a csoportnak.  

 

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

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

115/2018. (VII. 11.) számú határozata 
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Vál Településért Emlékérem adományozásáról a Válinka Néptánccsoport részére 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy több éves munkássága elismeréseként Vál 

Településért Emlékérmet adományoz a Válinka Néptánccsoport számára. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

15./ Napirendi pont  

Tárgy: Döntés ingatlan tulajdonba vételéről 

 

Bechtold Tamás: Az Arany János utcában van egy elhanyagolt ingatlan. A tulajdonosát felszólítottuk, 

hogy rendezze az ingatlan környezetét. Az ingatlan tulajdonosa jelezte, hogy idős és beteg, nem él a tele-

pülésen, így az ingatlannal nem tud foglalkozni. Ugyanakkor az ingatlan tulajdonjogát felajánlotta hasz-

nosításra az Önkormányzat részére. Tisztázandó kérdés, hogy az ingatlan tulajdonjogának ajándékozás 

általi átruházására gondolt-e az Úr, vagy csak használatba adásra. Egy levélben megkerestük az ingatlan 

tulajdonosát, hogy ezt tisztázzuk. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa ingyenesen kívánja az Önkor-

mányzatnak ajándékozni az ingatlant, úgy képviselő-testületi döntésre lesz szükség az ingatlan elfogadá-

sához. Kérem a Képviselő-testületet – hogy az ülésezési szünetre való tekintettel - döntsön arról, hogy 

amennyiben az ingatlan tulajdonosa ingyenesen, ajándékozás útján kívánja az Önkormányzat részére fel-

ajánlani az ingatlant, úgy azt elfogadhassam és aláírhassam az ajándékozási szerződést. A szerződéskötés 

költségét szerintem az Önkormányzat magára vállalhatja. Amennyiben visszterhesen adás-vétellel kívánja 

elidegeníteni az ingatlant a tulajdonosa, úgy természetesen döntenünk kell majd arról, hogy így is érdekli-

e az Önkormányzatot az az ingatlan, és arról is, ha igen, akkor milyen árat fizetünk érte. Ennek megfele-

lően visszterhesség esetén jelen felhatalmazás nem hatályosul. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést és ja-

vasolja a Képviselő-testületnek, hogy amennyiben a tulajdonos ingyenesen ajánlja fel az ingatlan tulaj-

donjogát az Önkormányzatnak, úgy az Önkormányzat fogadja azt el, úgy, hogy a szerződés költségét az 

Önkormányzat magára vállalja. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

116/2018. (VII. 11.) számú határozata 

a 2473 Vál, Arany János u. 8. szám alatt ingatlannal kapcsolatos 

ajándékozási felajánlásról 

 
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben Körtélyesi László ingyenesen 

kívánja Vál Község Önkormányzat tulajdonába adni a 2473 Vál, Arany János u. 8. sz. 11 hrsz.-ú ingatlant, 

úgy azt az önkormányzat képviselő-testülete elfogadja, akként, hogy a szerződéskötés költségét magára 

vállalja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az ajándékozásra vonatkozó szerződést készíttesse el 

és írja azt alá. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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16./ Napirendi pont  

Tárgy: A Váli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

(Ügyrendjének) elfogadásáról 

 

Dr. Balogh Lóránd: Az utóbbi idők személyzeti, szabályzati, illetve számlavezető pénzintézeti változásai 

természetszerűleg magával vonják a Váli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabály-

zatának (továbbiakban: SzMSz) módosítását is. A módosításokat illetően a települések egyeztetése meg-

történt. Az SzMSz szövegében érdemi változtatásokra nem, csak pontosításokra kerül sor.  

 

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

javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

117/2018. (VII. 11.) számú határozata 

a Váli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint elfogadja és jóváhagyja 

a Váli Közös Önkormányzati Hivatali Szervezeti és Működési Szabályzatát, mely 2018. október 01-től 

hatályos. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jegyző 

Erről értesül: Hivatali dolgozók 

 

17./ Napirendi pont  

Tárgy: Döntés a TOP-3.2.2-15-FE1-2016-00003 számú pályázat kötelező nyilvánosság biztosítására 

elkülönített összeg átcsoportosításának kezdeményezéséről 

 

Bechtold Tamás: Erről a előterjesztésről Alpolgármester Asszony tudna behatóbb tájékoztatást adni, így 

átadom a szót. 

 

Ádám Zsuzsanna: A TOP-os pályázati költségvetésbe betervezésre került költség a kötelező nyilvánosság 

biztosítására. Tekintettel arra, hogy a pályázat forráshiánnyal küzd, minden felesleges forrást célszerű 

átcsoportosítani a megvalósítás és az építési költségek fedezetére. A kötelező nyilvánosság megvalósítása 

így az Önkormányzat feladatává válna, viszont a pályázati forrást átcsoportosíthatnánk a megvalósításra. 

 

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

javasolja az átcsoportosítás elfogadását a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

118/2018. (VII. 11.) számú határozata  

a kötelező nyilvánosság biztosítására elkülönített összeg átcsoportosításának kezdeményezéséről 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-3.2.2-15-FE1-2016-00003 számú 

pályázat támogatási szerződésének 11.sz. mellékletében szereplő bruttó 254.000.- Ft - kötelező 

nyilvánosság biztosítására elkülönített –összeg építési faladatok megvalósítására történő átcsoportosítását 

kezdeményezi. Az Önkormányzat a kötelező nyilvánosság megvalósítását vállalja akként, hogy annak 

költségeit nem elszámolható hozzájárulásként biztosítja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosítás kezdeményezésére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

18./ Napirendi pont  

Tárgy: A Malom utcai és a Kisköz utcai fejlesztések műszaki ellenőri feladatait ellátó vállalkozás 

kiválasztása 

 

Bechtold Tamás: Magyarország Kormányának döntése alapján elvégezhetjük a Malom utca 

burkolatjavítását, valamint a Kisköz járdaépítését. A projekt megvalósításához műszaki ellenőri feladatok 

ellátására ajánlatokat kértünk be.  Az ajánlattevők a Hesta-Bau Mérnöki Tanácsadó Kft. (250.000.- Ft-

alanyi áfamentes), a NALA-MI Kft. (280.000.- Ft+Áfa) és a VIAPLAN 2000 Bt. (300.000.- Ft.+Áfa) 

volt. A legkedvezőbb árajánlatot a Hesta-Bau kft. adata. Kérem a képviselő-testületet, hogy döntsön az 

előterjesztés ügyében. 

 

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

a műszaki ellenőri feladatok ellátásával a legkedvezőbb ajánlatot tevő Hesta-Bau Mérnöki Tanácsadó 

Kft.-t bízza meg. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

119/2018. (VII. 11.) számú határozata 

a Malom utca burkolatjavításának, valamint a Kisköz járdaépítésének 

műszaki ellenőri feladatok ellátásáról 

 

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Malom utca burkolatjavítá-

sának, valamint a Kisköz járdaépítésének műszaki ellenőri feladatainak elvégzésére, a legkedvezőbb ár-

ajánlatot benyújtó Hesta-Bau Mérnöki Tanácsadó Kft.-t bízza meg 250.000.- Ft, alanyi áfamentesen 

(bruttó: 250.000.- Ft-ért), a mellékletben szereplő szerződés tervezetben foglalt feltételeknek megfelelően. 

 

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

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

19./ Napirendi pont  

Tárgy: Döntés a Széchenyi utcai sétány világítótesteinek cseréjéról 

 

Bechtold Tamás: Kaptunk lámpatesteket a Széchenyi utcai sétány lámpasorába. Ezek próbaként érkeztek. 

Van egy gyengébb és egy erősebb forrás. Arról kellene dönteni, hogy szeretnénk-e ilyen lámpatestekkel 

felruházni a kandelábereket, vagy sem. Az árajánlat mindenkinek kiküldésre került. A jegyzőkönyv 

mellékletét is képezi. 
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Kárpáti Hajnalka: Szerintem ezek a lámpatestek nem illenek abba a sétányba. Én nem javaslom, hogy 

ilyeneket szereljünk fel oda. 

 

Csókás Zsolt: Én is úgy látom, hogy nagyon erősek ezek a testek ehhez a magassághoz. Szerintem nem 

alkalmasak. Vakítanak ilyen magasságon. Szerintem ne vásároljunk ilyen lámpatesteket. 

 

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

javasolja, hogy a Képviselő-testület ne vásároljon a megajánlott lámaptestekből. 

 

Csókás Zsolt: Azt javaslom, ne siessük el ezt a döntést. Keressünk más, alternatív ajánlatot ennek a 

problémának a megoldására. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

120/2018. (VII. 11.) számú határozata 

a lámpatestek beszerzésének elutasításáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Széchenyi utcai sétányban, a 

megsérült és megrongált lámpatestek cseréjére és pótlására nem LT SOL Kombó lámaptesteket szerez be. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert más, esztétikusabb megoldás kidolgozására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

20./ Napirendi pont  

Tárgy: A településrendezési eszközök módosításáról való döntés a Vál-völgy vízrendezés 

megvalósítása érdekében 

 

Bechtold Tamás: Több egyeztetés is folyt már a völgyben megvalósuló záportározó ügyében. A Vízügyi 

Igazgatóság vezetőjénél is voltam egyeztetni. A projekt megvalósulásának feltétele, hogy módosítsuk a 

rendezési tervet az érintett területre vonatkozóan. A VIZITERV Environ az a cég, aki finanszírozza ezt. 

Jelen felhatalmazás és megállapodás tárgya egy olyan háromoldalú megállapodás, ahol van egy tervező 

cég: a Team-Pannon, az Environ a finanszírozó, az Önkormányzat pedig feljogosítja az Environt a 

terveztetésre. Kérem a testületet, hogy fogadja el a megállapodást, s hatalmazzon fel a megállapodás 

aláírására. Ez egy kiemelt kormányzati beruházás. Természetesen gyorsabb eljárásrend jellemzi, mint 

általában az ilyen jellegű projekteket. A tervek megvalósulása előtt lesz lehetőségünk megtekinteni a 

terveket és változtatásokat kérni, amennyiben az indokoltnak tűnik. 

 

Kárpáti Hajnalka: Sok furcsaság kering ezzel a beruházással kapcsolatban. Én a magam részéről nem 

tudom teljes bizonyossággal támogatni a szerződést és a beruházást. 

 

Bechtold Tamás: Sajnos mi is minden egyeztetésen más és más információt kapunk. Ma például kiderült, 

hogy mégsem lesz kisajátítva az egész legelőterület, valamint az is, hogy csak a projekttel kapcsolatos 

módosítások vezethetők majd át a rendezési terven, illetve az is, hogy a patakpartra tervezett bicikliút 

nyomvonala sem maradhat a tervezett helyen a tározó miatt. 

 

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

121/2018. (VII. 11.) számú határozata 

a településrendezési eszközök módosításáról 

a Vál-völgy vízrendezés megvalósítása érdekében 

 

1. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a 285/2016. (IX. 21.) Kormányrendelet 1. melléklete 18. pontja 

szerinti Vál-Völgy vízrendezéssel, mint nemzetgazdasági szempontból kiemelt üggyel összefüggésben mó-

dosítani kívánja hatályos településrendezési eszközeit. 

 

2. Az 1. pont szerinti fejlesztéssel összefüggésben a településrendezési eszközök módosításához kapcso-

lódó építésügyi feladatokat – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 15. §-ában foglaltak alapján –, Kajászó, Óbarok, Vál települések önkormányzataival közösen látják 

el, és a partnerségi egyeztetést egymással összehangoltan folytatják le. 

 

3. A feladatok közös ellátása érdekében Kajászó, Óbarok, Vál Községek Önkormányzata - jelen határozat 

mellékletében szereplő tervezetnek megfelelően - megállapodást köt egymással, amelyben felhatalmazza 

Vál Község Önkormányzatát a gesztori feladatok ellátására. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közös tervezésről szóló - jelen határozat mellékle-

tében szereplő tervezetnek megfelelően – megállapodás aláírására, valamint a településrendezési eszközök 

módosításához szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

21./ Napirendi pont  

Tárgy: Tó-Vill Bt. árajánlatának megvitatása 

 

Bechtold Tamás: A Hőközpont projekt megvalósítása érdekében közműkiváltást kell megvalósítani. A 

hivatal épülete mellett futó középfeszültségű vezetéket földkábellé kell levezetni, mert akadályozná a 

kazánház építését. A terveztetés megtörtént. A kivitelezésre bekértük az árajánlatokat. Az ajánlatok a 

napirend mellékletét képezik. A Tó-Vill Bt. az E-On által akkreditált cég adta a legkedvezőbb ajánlatot 

bruttó 8.599.726.- Ft-ért.  

 

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

közműkiváltás megrendelését a legkedvezőbb árajánlatot tevő cégtől. 

 

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

közműfejlesztés megrendeléséről. 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

122/2018. (VII. 11.) számú határozata 

közműkiváltás megrendeléséről 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2473 Vál, 609. hrsz-ú ingatlanon 

áthaladó középfeszültségű elektromos vezeték kiváltásának munkálatait a legkedvezőbb árajánlatot be-

nyújtó Tó-Vill Bt-től rendeli meg 8.599.726.- Ft-ért. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közműkiváltás megrendelésére és a közműkiváltás 

érdekében szükséges egyéb nyilatkozatok megtételére. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

22./ Napirendi pont  

Tárgy: Döntés szociális tűzifa pályázaton való indulásról 

 

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

indulunk-e, és vállaljuk-e a 215.900 Ft-os önrészt. Idén 170 m3-re pályázhatunk.  

 

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

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

123/2018. (VII. 11.) számú határozata  

szociális tűzifa pályázaton való önkormányzati részvételről 

 

1. Vál Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2018. évben indulni kíván a Magyarország Kor-

mánya által meghirdetett szociális tűzifa pályázaton, melynek keretében a lehetséges 170 m3 tű-

zifa beszerzéséhez 215.900.- Ft. önrészt biztosít. A 215.900.- Ft önrészt az Önkormányzat 2018. 

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. 

 

3. Az Önkormányzat a támogatásban részesültektől ellenszolgáltatást nem kér. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

21./ 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 21.05 

órakor bezárja. 

 

-k.m.f.- 

 

 

  Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 

     polgármester            jegyző 

 

 

 

                     Kárpáti Hajnalka                 Csókás Zsolt 

         hitelesítő           hitelesítő 


