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 JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 26-án 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, Csókás Zsolt képviselő, Kőszegi László képviselő, Krúdy 

Péter képviselő 

 

Meghívottként van jelen: Dr. Balogh Lóránd jegyző 

 

NAPIREND ELŐTT 

 

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

 

Megkéri a jelenlévőket, hogy Artai Balázs elhunyt képviselőtársunkról 1 perces néma csönddel 

emlékezzünk meg.  

 

Bemutatja a képviselő társaknak a Hivatal új dolgozóját, Jakab Jusztinát, aki a jegyzőkönyveket vezeti 

majd. 

 

Megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 6+1 fő képviselői létszámból 6 fő jelen van. Az ülést 19.00 

órakor megnyitotta. 

 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre, Csókás Zsolt és Kőszegi László képviselőkre, valamint a 

jegyzőkönyvvezetőre, Jakab Jusztinára. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

130/2018. (IX. 26.) számú határozata 

a képviselő-testület 2018. szeptember 26-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. szeptember 26-i jegyzőkönyv 

hitelesítőinek Csókás Zsolt és Kőszegi László képviselőket választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ezt követően a polgármester az alábbi napirend 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 

131/2018. (IX. 26.) számú határozata 

a képviselő-testület szeptember 26-i ülés napirendjéről 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. szeptember 26-i ülés napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el. 

 

Napirendi pont:  Előterjesztő: 

 

l./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  Dr. Balogh Lóránd jegyző 

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

3./ A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének    Bechtold Tamás polgármester 

módosítása   

4./ Vál Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének   Bechtold Tamás polgármester 

módosítása  
5./ Döntés a Bursa Hungarica programban való részvételről  Bechtold Tamás polgármester 

6./ Ivóvíz közmű Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása  Bechtold Tamás polgármester 

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

8./ Döntés a 2473 Vál, Arany János u. 8. szám alatt ingatlannal   Dr. Balogh Lóránd jegyző 

kapcsolatos ajándékozási felajánlásról 

9./ Döntés „A vidéki térségekben található, külterületi helyi közutak   Bechtold Tamás polgármester 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,    

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek szervezése”  

pályázat önrészének biztosításáról (szóbeli előterjesztés) 

10./ Döntés a WIFI4EU pályázaton való indulásról  Bechtold Tamás polgármester 

(szóbeli kiegészítés)  

11./ A Széchenyi utcai sétány világítótest cseréjének megvitatása  Bechtold Tamás polgármester 

(szóbeli előterjesztés) 

12./ Díszpolgári cím adományozásának megvitatása  Bechtold Tamás polgármester 

(szóbeli előterjesztés) 

13./ Egyebek 

13/1./ Ady Endre u.-Kossuth u. közötti támfal feletti rézsű karbantartása 

13/2./ Köznevelési Intézmény felvételi körzet megállapításának véleményezése 

13/3./ Bicskei Mentőállomás támogatása 

13/4./ Óvoda munkaterve 
13/5./ Óvoda kérelme csapatépítő kiránduláshoz 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1./ Napirendi pont 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Bechtold Tamás: Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 

 

Csókás Zsolt: Mi a helyzet az adózással kapcsolatos vizsgálattal? 

 

Dr. Balogh Lóránd: Az intézkedési tervnek megfelelően haladunk, munkatársak Miklósi Tibor és Kőrös 

Mónika bejárják a falut, folyik az ingatlanok felmérése. Sok esetben eltér a helyrajzi szám és a lakcím a 

nyilvántartással, ebből később gondok lehetnek. Ezt a problémát is igyekeznek megoldani. A 

telekalakítások miatt változik az utca, házszám.  
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Bechtold Tamás: Fel kell készülni, hogy a címek rendezése költséggel jár majd, pl. cégbejegyzés, hitel 

kérelem intézésekor problémát jelent majd. 

 

További hozzászólás nem volt, így polgármester úr felterjeszti szavazásra a beszámoló elfogadását. 

 

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

határidejű határozatok teljesítésének elfogadásáról. 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

132/2018. (IX. 26.) számú határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

2./ Napirendi pont 

Tárgy: Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről 

 

Kárpáti Hajnalka: Mi a helyzet a Kastéllyal?  

 

Bechtold Tamás: Kormányhatározat készül, a Kastély Projekt keretében állami kézbe kerülnek 

ingatlanok, nem került még napirendre a Kormány elé. TOP-os pályázat ügyében sajnos rossz hír, hogy 

leégett a kazánsort gyártó cég telephelye, keressük a megoldást. Valószínű, hogy a határidő emiatt tolódni 

fog és plusz költséggel is járhat.  

 

Csókás Zsolt: Az épülő hőközpont és gyártósor esetében is érdemes lesz odafigyelni a tűzvédelemre. 

 

Bechtold Tamás: Amennyiben nincs kérdés, felteszem szavazásra a beszámoló elfogadását. 

 

A képviselő-testület a két ülés közötti beszámolót 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal elfogadta, és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

133/2018. (IX. 26.) számú határozata 

a két ülés közti fontosabb eseményekről szóló beszámolóról 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közti fontosabb eseményekről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

3./ Napirendi pont 

Tárgy: A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása 
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Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Pillmajer 

Csilla pénzügyi előadó beszámolójából kiderült, hogy Vál esetében az eredetihez képest nem történt 

emelkedés. Az év eleje bizonytalan volt, félév végére lett tisztább a helyzet. Az ASP bevezetésével 

kapcsolatosan voltak olyan feladatok, amik egyrészt nem voltak számszerűsíthetőek, és voltak, amelyek 

menet közben derültek ki. Tárgyi eszközök kapcsán voltak problémák. Vál esetében másképp 

kalkuláltunk, kicsit csökkent is a váli részhez a hozzájárulás. Gyúró és Kajászó esetében ez nem mondható 

el. 

A Bizottság 3 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 

évi költségvetésének módosítását, és javasolja elfogadásra a Képviselő testületnek. 

 

Bechtold Tamás: Kíván-e valaki hozzászólni? Amennyiben nem, felterjesztem szavazásra. Kérem 

kézfeltartással jelezze, aki egyetért a költségvetés módosításával. 

 

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

Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosításáról. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

134/2018. (IX. 26) számú határozata 

a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése módosításának elfogadásáról 

 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 

évi módosított költségvetését 81.796 eFt bevételi és 81.796 eFt kiadási főösszeggel elfogadja. 

Kiemelt előirányzatok (eFt) 

 Kiadások Bevételek 

Személyi juttatások 58.385 Működési c.bev.áht-n belülről 1.681 

Munkaadókat terh.járulékok11.537 Közhatalmi bevételek 0 

Dologi kiadások 11.747 Működési bevételek 625 

Beruházások 127 Finanszírozási bevételek 79.490 

Összesen 81.796 Összesen 81.796 

 

A Váli Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása: 72.037.391Ft, 

lakosságarányos, a bérkompenzáció és a választásra kapott támogatások esetében a tényleges 

teljesítésnek megfelelő megosztása: 

Vál 37.665.675Ft, 

Kajászó 15.938.673Ft, 

Gyúró 18.443.043Ft. 

 

Válon keletkező saját bevétel: 625.000Ft. Vál Község Önkormányzatát terhelő költség: 

45.318.715Ft, kiegészítés az állami támogatásokhoz: 7.028.040Ft.  

 

Kajászó Község Önkormányzatát terhelő költség: 16.876.173Ft, kiegészítés az állami 

támogatáshoz: 937.500Ft. 

 

Gyúró Község Önkormányzatát terhelő költség: 19.600.948Ft, kiegészítés az állami 

támogatáshoz: 1.157.905Ft. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 
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4./ Napirendi pont 

Tárgy: Vál Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének módosítása 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az ügyet. Pillmajer Csilla 

pénzügyi előadó beszámolójából kiderült, hogy ez évben a hőközpont építése meghatározó. Az I. félévi 

munkálatok pénzügyi vonzata most indult be. A szociális kiadások az időarányos felhasználás alatt 

maradtak. Az óvoda esetében is van elmaradás, a 2. félévre esik, ott szerinte fel fogjuk használni az állami 

támogatást. Fel kell használni időben, a szociális kiadásokra oda kell figyelni. 

A Bizottság 4 igen szavazattal megszavazta a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 

költségvetésének módosítását, és javasolja elfogadásra a Képviselő testületnek. 

 

Bechtold Tamás: Amennyiben nincs kérdés javaslom a testületnek, hogy kézfeltartással szavazzunk. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a 2018. évi Vál Község Önkormányzat 

költségvetéséről szóló rendeletet módosítását elfogadta, és az alábbi rendeletet hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 

a Vál Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

5./ Napirendi pont 

Tárgy: Döntés a Bursa Hungarica programban való részvételről 

 

Kárpáti Hajnalka: Mi a jelentkezési határidő? 

 

Bechtold Tamás: 2018. október 2-a.  

 

Dr. Balogh Lóránd: Jó lehetőség a diákok támogatására. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és 

javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

 

Nem érkezett több hozzászólás, Bechtold Tamás kéri a testületet, hogy szavazzon kézfeltartással a 

programba való jelentkezésről. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal döntött a Bursa Hungarica programban való 

részvételről. 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

135/2018. (IX. 26.) számú határozata 
a Bursa Hungarica program 2018. évi kiírásában való részvételről 

 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2018. évben csatlakozik a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, felkéri a Polgármestert, hogy a 

csatlakozási nyilatkozatot írja alá, és juttassa el az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Bechtold Tamás polgármester 

 

6./ Napirendi pont 

Tárgy: Ivóvíz közmű Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása 

 

Bechtold Tamás: Ez kötelező feladat, 2 éve külön bankszámlán vannak nyilvántartva a pénzmozgások. A 

számlán kb. 1 millió forint van, számítanunk kell plusz költségekre, nem árt, ha van tartalék.  

 

Kárpáti Hajnalka: ivóvíz 92-től, a csatorna 98-tól indult, költeni kell majd rá 

 

Bechtold Tamás: Plusz gerinc kialakítása újabb ingatlanok felé, szennyvíztelep felújítására, 

kapacitásbővítésre, 2020-ra szennyvíztelepre 30 millió van betervezve, ezek a fejlesztések állami 

pályázatokból valósulnak meg. 

Van valakinek további 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 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta. 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

136/2018. (IX. 26.) számú határozata  

a I/16. Vál Község ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-05829-1-001-00-13) víziközmű rendszer 2019-

2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

 

 

I/16. Vál község ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-05829-1-001-00-13) víziközmű rendszer 2019-2033. 

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/ ellátásért felelősök nevében 

eljáró Önkormányzata, a 2019-2033. évi GFT-t megismerte, (amennyiben releváns: az általa képviselt 

Önkormányzatok részére a Vhr. 90/B. § (2) bekezdése szerinti 15 napos véleményezési határidőt 

biztosítva) az alábbi határozatot hozta: 

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

ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-05829-1-001-00-13) víziközmű rendszer 2019-2033. évi GFT 

felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint véleményezésre jogosult elfogadja. 

2.) Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/16. Vál község 

ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-05829-1-001-00-13) víziközmű rendszer 2019-2033. évi GFT 

beruházási tervét - melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató készített el- megismerte és 

jóváhagyja. 

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

2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv 

településünket érintő részével összhangban van. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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7./ Napirendi pont 

Tárgy: Szennyvíz közmű Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása 

 

Bechtold Tamás: Hasonló téma, csak a szennyvíz hálózattal kapcsolatban Társulásban vagyunk, ahol 

Baracska a gesztor. 

 

Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Bechtold Tamás szavazásra kérte a testületet. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

137/2018. (IX. 26.) számú határozata  

I/68. Baracska és térsége szennyvízelvezetés és -tisztítás-SZV elnevezésű víziközmű rendszer 2019-

2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 
 

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

SZV elnevezésű víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervét megtárgyalta és 

elfogadta. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Gördülő Fejlesztési Terv benyújtásához szükséges 

nyilatkozatok és meghatalmazások megtételére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8./ Napirendi pont 

Tárgy: Döntés a 2473 Vál, Arany János u. 8. szám alatt ingatlannal kapcsolatos ajándékozási 

felajánlásról 

 

Dr. Balogh Lóránd: Sikerült kapcsolatba lépni az ingatlan tulajdonosával, közel 4 millió forintos terhelés 

van az ingatlanon. Amennyiben ezt az Önkormányzat átvállalná, átengedné az ingatlant. Sajnos rossz 

állapotban van. 

 

Csókás Zsolt: Egy vályog épület, rossz állapotban, bontani kellene, ami plusz költséget jelentene. 

 

Kárpáti Hajnalka: Jó állapotú volt a 80-as években, de most elhanyagolt, elhagyatott, viszont nagy a 

telek. 

 

A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottsága tárgyalta az ügyet és 4 szavazattal elutasította az 

ajándékozási felajánlást. 

 

Bechtold Tamás: Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem szavazzunk. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

138/2018. (IX. 26.) számú határozata  

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

ajándékozási felajánlás elutasításáról 
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Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a felajánlást, nem vásárolja meg ezt az 

ingatlant, mivel a terhelések átvállalása 4 millió Ft költséget jelentene az Önkormányzatnak. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9./ Napirendi pont 

Tárgy: Döntés „A vidéki térségekben található, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati 

utak kezeléséhez, állapotjavításához karbantartásához szükséges erő- és munkagépek szervezése” 

pályázat önrészének biztosításáról  

 

Bechtold Tamás: Ez egy megnyert pályázat, amiről már döntöttünk egy ízben, de az irányító hatóság 

megerősítő döntést vár.  

 

Kárpáti Hajnalka: Hogyan történik a gépek használata? Közös lesz? 

 

Bechtold Tamás: Csak Válé lenne. Plusz pontot jelentett a konzorciumban indulás. 

 

Kárpáti Hajnalka: Ki fogja karbantartani? 

 

Bechtold Tamás: Túróczi Gábor szívesen vállalná a feladatot. Sokrétű lenne a felhasználása: nagy 

területeket lehetne vele levágni, ágaprító, sószóró, pótkocsi, tolólap, sok a tartozék. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság egyöntetűen megszavazta az önrész 

biztosítását és javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

139/2018. (IX. 26.) számú határozata  

Döntés „A vidéki térségekben található, külterületi helyi közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek szervezése” 

pályázat önrészének biztosításáról 

 

1. Martonvásár Város Önkormányzata ’A vidéki térségekben található, külterületi helyi közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése’ című, VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra 1824357127 azonosító 

számon konzorciumi támogatási kérelmet nyújtott be 119.995.367 Ft igényelt támogatási összeggel. A 

1922486688 azonosítószámú Támogatói Okirat adatai alapján a projekt teljes költsége összesen 

160.327.855 Ft, az elszámolható költség összesen 141.176.450 Ft, a nem elszámolható költség összesen 

19.151.405 Ft. A támogatás összege 119.999.975 Ft, melyből Martonvásár Város Önkormányzata 

109.287.482 Ft-ra, míg Vál Község Önkormányzat 10.712.493 Ft-ra jogosult. Az önerő mértéke 

40.327.880 Ft, saját forrás 40.327.880 Ft, egyéb támogatás 0 Ft. A projekt nem elszámolható költségeire 

jutó önerő 19.151.405 Ft. A támogatás intenzitása 85%. A projekt megvalósítási helyszíneinek pontos 

címe (01) 2462 Martonvásár, Damjanich u., hrsz. 09, (02) 2462 Martonvásár, Orbánhegy u., hrsz. 0271 

és 0272, (03) 2462 Martonvásár, Budai út 13., hrsz. 609 és (4) 2473 Vál, Vajda u. 2, hrsz. 268.  
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2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti projekt megvalósítása kapcsán kötelezettséget vállal az 

önerő elkülönítésére, melyet saját forrásként 3.749.759.- Ft összegben biztosít a 2018. évi 

költségvetésében. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletében az 1. 

pontban foglalt projekt megvalósításához kapcsolódó dokumentumokat aláírja, a szükséges 

nyilatkozatokat megtegye. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10./ Napirendi pont 

Tárgy: Döntés a WIFI4EU pályázaton való indulásról (szóbeli kiegészítés) 

 

Kárpáti Hajnalka: Hogyan kell elképzelni? Hol kerül kialakításra? 

 

Csókás Zsolt felolvasta a tájékoztató leírást, 2500 települést választanak ki Európa szerte. 
 

Kárpáti Hajnalka: Ezek szerint az Önkormányzatnak nem kerülne semmibe a fejlesztés. 

 

A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a pályázaton való indulásról döntött és egyöntetűen 

javasolja. 

 

A polgármester felteszi szavazásra a WIFI4EU pályázaton való részvételt, melyet a képviselő-testület 6 

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

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

140/2018. (IX. 26.) számú határozata  

a WIFI4EU pályázaton való indulásról 

 

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

által meghirdetett WIFI4EU pályázaton. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos eljárás sikere érdekében 

minden szükséges nyilatkozatot megtegyen. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

11./ Napirendi pont 

Tárgy: A Széchenyi utcai sétány világítótest cseréjének megvitatása 

 

Kárpáti Hajnalka: Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság ülésén sok kérdés felmerült, melyben 

nem született egybehangzó vélemény. a kérdést a bizottság polgármesteri hatáskörbe tartozónak ítélte 

meg. Javasoljuk, hogy a polgármester járjon el ez ügyben. 

 

Bechtold Tamás: Vegyük le napirendi pontról, veszünk 1 db lámpatestet kísérletképpen és meglátjuk, 

hogy működik, mennyire strapabíró, annak függvényében dől el a többi lámpa cseréje is 
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12./ Napirendi pont 

Tárgy: Díszpolgári cím adományozásának megvitatása  

 

Kárpáti Hajnalka: A bizottsági ülésen sok javaslat felmerült, mert Zsombor világbajnoki címe nagy 

dolog, és valamilyen módon el kellene ismerni, hogy megmutassuk, kikre vagyunk büszkék, kiknek 

ismerjük el a teljesítményét. Van Válért érdemérmünk is. Eddigi díszpolgáraink Kokas Ignác, Dreher 

Jenő, Dr. Juhász Miklós, Reppman Károly 

 

Bechtold Tamás: A két díj között kellene elhelyeznünk, a kettő között minőségi különbség van.  

 

Kárpáti Hajnalka: Egy új díj megalapítása is szóba jöhet, én javasolnám pl. Ürményi-díj létrehozását a 

kiemelkedő teljesítményekért. 

 

Ádám Zsuzsanna: Mivel Zsombor teljesítménye nem passzol a díszpolgári cím leírásába, javaslom én is 

egy új díj alapítását.  

 

Bechtold Tamás: Javaslatokat kérünk a következő testületi ülésig, akkor megalapíthatjuk az új díjat, és 

karácsony előtt át is adhatjuk Zsombornak. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Készítek egy rendelet tervezetet. Kérem a javaslatokat, és a tervezetet októberben 

tudjuk megtárgyalni.  

 

12./ Napirendi pont 

Tárgy: Egyebek 

Egyebek 1./ Ady Endre u.-Kossuth u. közötti támfal feletti rézsű karbantartása 

 

Bechtold Tamás: Támfal feletti rézsű gazos, felszólító levelet kaptak a tulajdonosok a takarítására, amit 

elutasítottak azzal, hogy ez nem az ő feladatuk, nem tudják fizikailag megközelíteni és biztonságosan 

elvégezni. 

Mivel magántulajdonban vannak az ingatlanok, így nem gondolom, hogy a mi hatáskörünk, javaslatokat 

tettünk a megoldásra. 

 

Kárpáti Hajnalka: Azt írják a levélben, hogy nem tudják megközelíteni biztonságosan 

 

Bechtold Tamás: Javasoltuk, hogy keressék meg a tűzoltókat és egyezzenek meg velük, hogy ezt a munkát 

évente kétszer elvégezzék, vagy vannak helyben is vállalkozók, akiket megbízva ez megoldható 
A támfal megépítésével az ingatlanok értéke növekedett. 

 

A testület azt javasolja, hogy Bechtold Tamás polgármesteri hatáskörben járjon el ez ügyben. 

 

Egyebek 2./ Köznevelési Intézmény felvételi körzet megállapításának véleményezése 

 

Dr. Balogh Lóránd: A Fejér Megyei Kormányhivatal a jogszabályok alapján Fejér megye teljes 

közigazgatási területére meghatározta az általános iskolák felvételi körzetét. Ezt kell a Képviselő-

testületnek elfogadni, egyetérteni a körzetekkel. Szabad iskola választási jog van. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

141/2018. (IX. 26.) számú határozata  
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a Vajda János Általános Iskola felvételi körzetéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Váli Vajda János Általános Iskola felvételi 

körzetéről szóló javaslatot. A Képviselő-testület javaslattal nem kíván élni a körzetkialakítást illetően. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Egyebek 3./ Bicskei Mentőállomás támogatása 

 

Bechtold Tamás: Idén még nem támogattuk a Bicskei Mentőállomást. Javaslatot kérek, hogy milyen 

összeggel támogassuk? 

 

Kárpáti Hajnalka: 50.000 Ft-tal szoktuk támogatni 

 

Bechtold Tamás: Aki egyetért, kérem kézfeltartással jelezze: 

 

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

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

142/2018. (IX. 26.) számú határozata  

a Bicskei Mentőállomás támogatásáról 

 

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

tervezetben meghatározott feltételekkel, a 2018. évben 50.000.- Ft-tal támogatni kívánja a Bicskei 

Mentőállomás működését.  

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy 50.000.- Ft támogatás elutalásáról gondoskodni 

szíveskedjen. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Egyebek 4./ Óvoda munkaterve 
 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság ülésén Kocsis Irén óvoda vezető 

beszámolt arról, hogy a munkatervet minden évben benyújtják, amit előzetesen a szülők is 

véleményeznek. A fejlesztést Némethné Szedlák Zsuzsanna fejlesztő végzi, aki péntekenként jár, korai 

fejlesztést is végez. Beszédindító foglalkozást is tart. Logopédia a nagycsoport számára hétfőn és 

csütörtökön, a martonvásári szakszolgálat keretében működik, csoportban van a foglalkozás. Elég sokan, 

14 vannak a kiscsoportban. Nagy a csoportlétszám, 39 nagycsoportos van. A gyerekek felmérése 

megtörtént, a szülők felmérőt töltöttek ki. 25 bejövő gyerek van, a kiscsoport teltházzal működik. Jövőre 

több hely szabadul fel, ha a nagy csoportból elmennek a gyerekek iskolába. Az Intézményvezető értesíteni 

fogja az Önkormányzatot, ha kiveszi valaki a gyereket, vagy elköltöznek, vagy valamilyen okból hely 

szabadul fel. A Bizottság egyhangúan elfogadta a munkatervet és javasolja elfogadásra a Képviselő-

testületnek. 
 

Bechtold Tamás: Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Ilyet nem látok, javaslom kézfeltartással 

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

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

143/2018. (IX. 26.) számú határozata a 

Váli Mesevölgy Óvoda munkatervének elfogadásáról 
 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Váli Mesevölgy Óvoda a 

2018/19-es nevelési évre vonatkozó munkatervét a határozat mellékletének megfelelően jóváhagyja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

(Az erről szóló beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Egyebek 5./ Óvoda kérelme csapatépítő kiránduláshoz 

 

Bechtold Tamás: Pedagógusnap alkalmából az óvoda kirándulást szervez. Úgy gondolom, hogy szép 

gesztus lenne, ha 200.000,- Ft-tal támogatnánk ezt a kirándulást. 
 

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

elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el, Bechtold Tamás felkérte a testületet szavazásra. 

 

A képviselő-testület az óvoda kérelmét 6 igennel elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

144/2018. (IX. 26.) számú határozata  

az Óvoda csapatépítő kirándulásának támogatásáról 

 

Vál Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2018. évben támogatni kívánja az Óvoda pedagógusok 

kirándulását 200.000.- Ft hozzájárulással. A támogatás az útiköltség, belépők, étel-, italfogyasztás 

finanszírozására használható fel. A képviselő-testület ezzel is el kívánja ismerni a dolgozók munkáját. 

 

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 20:10 

órakor bezárja. 

-k.m.f.- 

 

 

  Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 

     polgármester               jegyző 

 

 

                    Kőszegi László                     Csókás Zsolt 

         hitelesítő               hitelesítő 


