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 JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 31-én (szerda) 

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, Csókás Zsolt képviselő, Kőszegi 

László képviselő 

 

Meghívottként van jelen: Dr. Balogh Lóránd jegyző 

 

NAPIREND ELŐTT 

 

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

 

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

órakor megnyitja. 

 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre, Kocsis Bálint 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 

149/2018. (X. 31.) számú határozata 

a képviselő-testület 2018. október 31-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 31-i jegyzőkönyv hitelesítőinek Kocsis 

Bálint és Kőszegi László képviselőket választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ezt követően a polgármester az alábbi napirend tárgyalására tesz javaslatot. 

 

Bechtold Tamás: Érkeztek a meghívó kiküldése után ügyek, melyeket tárgyalnunk kellene. Kérem, hogy 

ezeket vegyük fel napirendre: 

- Döntés szociális élelmiszercsomag adományozásáról 

- Vételi szándéknyilatkozat Vál 2003 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanra 

- Döntés a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás egyes feladatainak ellátásáról és a 

Társulási megállapodásának módosításáról 

- Döntés Közmeghallgatás időpontjáról 

- Tűzoltóság támogatása 

- Illegális hulladék visszaszorítására kezdeményezés 

- Nívó-díj létrehozása, rendelet első olvasata 
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A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a napirendi pontokat és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

150/2018. (X. 31.) számú határozata 

a képviselő-testület 2018. október 31-i ülés napirendjéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 31-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./ Szociális célú tűzifa juttatásáról szóló önkormányzati rendelet    Bechtold Tamás polgármester 

megalkotása 

 

4./ Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról    Dr. Balogh Lóránd jegyző  

 

5./ Beszámoló a 2018. évi közétkeztetés tapasztalatairól  Bechtold Tamás polgármester 

 

6./ A Sikeres csapatjátékokért Közhasznú Alapítvány kérelmének Bechtold Tamás polgármester 

megvitatása 

 

7./ Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány kérelmének  Bechtold Tamás polgármester 

megvitatása 

 

8./Döntés szociális élelmiszercsomag adományozásáról  Bechtold Tamás polgármester 

 

9./Vételi szándéknyilatkozat Vál 2003. helyrajzi szám alatt  Bechtold Tamás polgármester 

nyilvántartott ingatlanra 

 

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

egyes feladatainak ellátásáról és a Társulási megállapodásának 

módosításáról 

 

11./Döntés Közmeghallgatás időpontjáról  Bechtold Tamás polgármester 

 

12./Döntés Tűzoltóság támogatásáról  Bechtold Tamás polgármester 

 

13./Illegális hulladék visszaszorítására kezdeményezés  Bechtold Tamás polgármester 

 

14./Nívó-díj létrehozásáról szóló rendelet első olvasata  Bechtold Tamás polgármester 
 

15./Egyebek 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1./ Napirendi pont 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Bechtold Tamás: Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 

 

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 

151/2018. (X. 31.) 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 

 

Bechtold Tamás: Előző testületi ülésen beszámoltam a TOP-os pályázat ügyében arról, hogy sajnos leégett 

a pellet-gyártósort importáló cég telephelye, és valószínű, hogy a határidő emiatt tolódni fog, plusz 

költséggel is járhat. Mostanra viszont a cég vezetése jelezte, hogy november végéig beérkeznek a gépek, 

és tartható az év végi határidő. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól kikértem az 

igazolást a tűzesetről, ha mégis a határidő módosítására lenne szükség. 

 

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 

152/2018. (X. 31.) 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.) 
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3./ Napirendi pont 

Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

 

Kárpáti Hajnalka: Hogyan lesz kivitelezve? 

 

Bechtold Tamás: A fa megvan, a kitermelő cégnek viszont évről évre költségesebb a készlet biztosítása, 

nem nyereséges, sőt vesztesége származik belőle, így a jövőben ebből lehetnek problémák, ezt jelezte a 

kormányzat, önkormányzatok felé. Vál község rendelkezésére áll a kért mennyiség. A rendelet 

meghatározza az adható fa mennyiségét és a jogosultság feltételeit. Idén az a személy jogosult 

térítésmentesen 0,5 m3 szociális célú tűzifára, aki: 

a. egyedülálló kérelmező esetén, az a személy, akinek havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 420 %-át 

b. több személyes háztartás esetén, az akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 210 %-át, 

c. akinek, vagy a háztartásban élő személyek valamelyikének nincs a birtokában 2 m3-t meghaladó 

mennyiségű tűzifa, és 

d. fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik. 

Kérem, hogy kézfeltartással jelezze, aki egyetért a rendelet megalkotásával. 

 

A képviselő-testület a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól szóló rendelet tervezetet 6 igen, 0 nem és 

0 tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa juttatásáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

4./ Napirendi pont 

Tárgy: Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról 

 

Kárpáti Hajnalka: Javaslom, hogy térjünk vissza az évi egyszeri lomtalanításhoz, mert ezzel jelentősen 

csökkenne a hulladék lerakás a községben, és az udvarokon tárolt lom sem halmozódna. 

 

Kőszegi László: Utcánként, vagy település részenként is meg lehetne valósítani. 

 

Csókás Zsolt: Lehetne ezt csak egy napra szűkíteni, egy megadott napra kitenné a lakosság a hulladékot 

és aznap elszállíttatni.  

 

Bechtold Tamás: Felhívom az illetékest és egyeztetek ezzel kapcsolatban milyen lehetőségek vannak. 

 

Csókás Zsolt: A Község olyan szakaszain, ahol rendszeres a hulladék lerakás, javaslom, hogy szereljünk 

fel vadkamerát és az illegálisan szemetelőt vonjuk felelősségre, büntessük meg. Ez visszatartó erő lenne, 

ha híre megy, ezzel is jelentősen csökkenne a szemetelés 

 

Bechtold Tamás: Kistérségi ülésen is téma ez, javaslatokat fogok tenni illegális hulladék lerakók 

megszüntetésére. Például szabálysértés helyett minősüljön bűncselekménynek a szemetelés. Létesülhetne 

hulladék lerakó udvar minden településen, nemcsak járási központban, akkor a lakosság megfelelő 

szabályozás mellett a sittet, építési hulladékot, fajanszokat le tudná adni. 
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Nem érkezett több hozzászólás, Bechtold Tamás kéri a testületet, hogy szavazzon a tájékoztatás 

elfogadásáról. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal döntött Vál Község 2018. évi környezeti 

állapotáról szóló éves jelentés elfogadásáról és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

153/2018. (X. 31.) önkormányzati határozata 

Vál Község 2018. évi környezeti állapotáról szóló éves jelentésről 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vál Község 2018. évi környezeti állapotáról szóló 

éves jelentését elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

(A jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

5./ Napirendi pont 

Tárgy: Beszámoló a 2018. évi közétkeztetés tapasztalatairól  

 

Kárpáti Hajnalka: A bizottsági ülésen Martonosi Tamás beszámolt az ételek ízesítésének feltételeiről. 

Szigorú szabályozás vonatkozik a só és cukor használatára. Igyekeznek nagyon odafigyelni, hogy az 

ételeik ízletesek legyenek, 2017 óta emeltek a megengedett mennyiségen, de még így is alacsony az érték. 

Elmondta, hogy után lehet sózni az ételeket, 10 éves kor alatt a pedagógus, óvónő tehet rá pluszban. 

Elérhetővé tették az iskolában, faluházban a só és cukor szórókat, úgy, hogy csak felnőttek, nagyobb 

gyerekek érjék el. Plusz készlettel látták el az intézményeket. 

Bechtold Tamás: Elégedettek vagyunk a szolgáltatással, az ételek minősége, mennyisége megfelelő. A 

rendezvények alkalmával is rugalmasan kezelik a megrendeléseket, pozitívak a visszajelzések. 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a 2018. évi közétkeztetés tapasztalatairól 

szóló éves beszámolót elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

154/2018. (X. 31.) számú határozata 

a 2018. évi közétkeztetésének tapasztalatairól szóló beszámolóról 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vál Község 2018. évi közétkeztetésének 

tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

6./ Napirendi pont 

Tárgy: A Sikeres Csapatjátékokért Közhasznú Alapítvány kérelmének megvitatása 
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Bechtold Tamás: Úgy gondolom, hogy eddig is jól látták el a feladatot. Javaslom, hogy szavazzunk ismét 

bizalmat az alapítványnak és támogassuk őket a kért összeggel. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal döntött a Sikeres Csapatjátékokért 

Közhasznú Alapítvány kérelméről és az alábbi határozatot hozta: 
 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

155/2018. (X. 31.) számú határozata 

a Sikeres Csapatjátékokért Közhasznú Alapítvány támogatásáról 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sikeres Csapatjátékokért Közhasznú Alapítvány 

munkáját a 2017-2018-as szezonra 370.000 Ft-tal támogatja. 

A testület felkéri a polgármester urat a melléklet szerinti támogatói szerződés aláírására és a támogatás 

utalására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7./ Napirendi pont 

Tárgy: Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány kérelmének megvitatása 

 

Bechtold Tamás: Kérem a testületet, hogy tegyen javaslatot, mekkora összeggel támogassuk az 

Alapítványt, ezzel segítve a Tűzoltó utcai gyermekklinika aneszteziológiai kocsihoz jutását.  

Kárpáti Hajnalka: 30.000 Ft-ot javasol a Bizottság az alapítvány támogatására. 

Bechtold Tamás: Köszönöm szépen. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal döntött a Segítő szívvel, jó szándékkal 

Közhasznú Alapítvány kérelméről és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

156/2018. (X. 31.) számú határozata 

a Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatásáról 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú 

Alapítványt 30.000 Ft-tal kívánja támogatni, ezzel segítve a Tűzoltó utcai gyermekklinika 

aneszteziológiai kocsihoz jutását a mellékletben szereplő támogatói szerződés szerint. 

 

A testület felkéri a polgármester urat a támogatói szerződés aláírására és a támogatás utalására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8. Napirendi pont:  

Tárgy: Döntés szociális élelmiszercsomag adományozásáról 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az ügyet, a Bizottság 6 igen 

szavazattal megszavazta a 2018. évi szociális élelmiszercsomag adományozását és javasolja elfogadásra 

a Képviselő testületnek. 
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Bechtold Tamás: Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a 2018. évi szociális élelmiszercsomag 

adományozásról az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

157/2018. (X. 31.) önkormányzati határozata 

a szociális élelmiszercsomag adományozásáról 

 

1. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2018. évi költségvetése terhére 

tartós élelmiszereket szerez be 3.000.000.-Ft (azaz három millió forint) értékben, melyekből 

élelmiszer csomagokat állít össze a településen élő rászoruló  igénylők számára. 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a beszerzett tartós élelmiszerekből készült csomagokat olyan 

rászorulóknak nyújtja, akik megfelelnek az általa meghatározott háztartásonként egy főre eső 

jövedelmi kritériumnak. A Képviselő-testület az élelmiszercsomagok nyújtásához egyedülálló 

igénylő esetén 119.700.-Ft jövedelemhatárt állapít meg, családosok esetén az egy főre esó 

jövedelemhatárt 59.850.-Ft/fő jövedelemben állapítja meg. 

3. A Képviselő-testület az élelmiszer csomagok igénylésének határidejét 2018. november 25-ében 

állapítja meg. Az igénylés csak a jelen határozat mellékletét képező kérelmen nyújtható be. Az 

igényléshez szükséges sorszámozott kérelmet csak és kizárólag a Váli Közös Önkormányzati 

Hivatal székhelyén dolgozó szociális ügyintézőtől lehet igényelni és csak és kizárólag nála lehet 

benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a jogosultságot alátámasztó jövedelemigazolásokat. 

Fenti feltételek bármelyikének hiányában az igénylés nem teljesíthető. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tartós élelmiszerek beszerzésére és az 

élelmiszer csomagok igénylők száma szerinti összeállítására és az igénylőknek történő 

kiosztására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bechtold Tamás: Ebben az évben is szeretnénk a 70 év felettieknek Idősek karácsonyát szervezni 

programmal, ebéddel és karácsonyi csomaggal. 

 

Kárpáti Hajnalka: Szerintem idén határozzuk meg a karácsonyi csomagot 3500 Ft/fő értékben.  

 

A képviselő-testület az idősek karácsonyi csomagjának vásárlásáról 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással 

döntött, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

158/2018. (X. 31.) számú határozata 

az Idősek karácsonyi csomagjának vásárlásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2018. évi költségvetése terhére az 

Idősek karácsonya alkalmából a Vál Településen élő 70 év feletti lakosok részére 3500 Ft/fő értékben 

karácsonyi ajándékcsomagot szerez be és állíttat össze. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a csomag elemeinek beszerzésére és a jogosultaknak  

történő kiosztására. 

 

Felelős: polgármester 
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Határidő: azonnal 

 

9. Napirendi pont:  

Tárgy: Vételi szándéknyilatkozat Vál 2003. helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanra 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az ügyet, és azt javasolja, hogy napoljuk el a kérdést. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással az ingatlan vételi szándék ügyében úgy 

döntött, hogy elnapolja az ingatlan eladást egy későbbi időpontra. 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

159/2018. (X. 31.) számú határozata 

Vál 2003. helyrajzi számú ingatlanra érkezett vételi szándéknyilatkozatról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy Kecskés Dénes váli lakos 2473 Vál 2003 

hrsz.-ú ingatlanra beterjesztett vételi szándékát későbbi Képviselő-testületi ülésen vitatja meg érdemben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10. Napirendi pont: 

Tárgy: Döntés a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás egyes feladatainak 

ellátásáról és a Társulási megállapodásának módosításáról 

 

Dr. Balogh Lóránd: Annyiban változik a társulási megállapodás, hogy a Társulás önkormányzatai által 

ellátott feladat- és hatáskörök sorából a főépítészi feladatok társulási formában történő ellátását törli. 

 

Kárpáti Hajnalka: A társulási megállapodás kapcsán érdemes lenne elgondolkodni a Tabajddal való 

társulásról a házi segítségnyújtás megoldása terén, megkérdezném őket, hogy ott hány gondozottat 

ápolnak és milyen anyagi feltételekkel?  

 

Bechtold Tamás: Természetesen meg lehet őket kérdezni.  

 

Más észrevétel nem történt, polgármester úr felteszi szavazásra a kérdést a határozat elfogadásáról. 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással döntött 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

160/2018. (X. 31.) számú határozata 

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási megállapodásának módosításáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi 

Társulás egyes feladatainak ellátásáról és a Társulási megállapodásának módosításáról szóló határozatát, 

mely szerint a Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök sorából a főépítészi feladatok társulási 

formában történő ellátását törli. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi 

Társulás módosított Társulási megállapodását a határozat mellékletében szereplő szerződési szöveggel 

aláírja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

11. Napirendi pont:  

Tárgy: Döntés Közmeghallgatás időpontjáról 

 

Bechtold Tamás: Javaslom, hogy november 28-án szerdán tartsuk a Bizottsági ülést 17:00 órakor. 

November 29-ét csütörtököt javaslom a Közmeghallgatás időpontjának 18.00 órától és folytatólagosan 

tartsuk meg a testületi ülést.  

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással 

elfogadta a polgármester által javasolt időpontot és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

161/2018. (X. 31.) számú határozata 

a közmeghallgatás időpontjának kitűzéséről 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közmeghallgatás időpontjának november 29. 

csütörtök 18:00 órát tűzte ki. Helyszíne: Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2473 Vál, Vajda János u. 2. 

 

A képviselő testület felkéri polgármester urat az időpont kihirdetésére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

12. Napirendi pont:  

Tárgy: Döntés Tűzoltóság támogatásáról 

 

Bechtold Tamás: Kocsis Bálint beszámolt a tűzoltók éves anyagi helyzetéről. A probléma évről évre 

felmerül, a minimálbér megemelésével a kiadások nőttek, több anyagi támogatás erre nem érkezett. Az 

év végi, év eleji bérek biztosításához az Önkormányzat támogatására van szükségük. Javaslom, hogy 

támogassuk a tűzoltókat a keletkezett hiány átutalásával, ezzel biztosítva működésüket.  

Minden tőlem telhetőt meg fogok tenni, a felsőbb szintekig jelezni fogjuk a problémát. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a tűzoltók támogatását, 5 igen 

szavazattal elfogadta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület a tűzoltóság támogatását 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

162/2018. (X. 31.) számú határozata 

a Váli Önkormányzati Tűzoltóság támogatásáról 
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Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váli Önkormányzati Tűzoltóság 

részére 2.476.540 Ft támogatást biztosít működésének biztosításához, bérek kifizetéséhez a mellékelt 

támogatói szerződésnek megfelelően.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, illetve a támogatás 

elutalására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

13. Napirendi pont:  

Tárgy: Illegális hulladék visszaszorítására kezdeményezés  

 

Bechtold Tamás: Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás felkérte az Önkormányzatot, hogy 

juttassa el számára illegális hulladéklerakás visszaszorítására tett javaslatait. Kérem, akinek van javaslata, 

ossza meg. 

 

Kárpáti Hajnalka: Javaslom, hogy minősüljön bűncselekménynek, és legyen következménye a tettének. 

Ehhez állami támogatás kellene.  

 

Dr. Balogh Lóránd: A büntetés nagysága függ a hulladék típusától és mennyiségétől, bizonyítani kell, 

tetten érni a szemetelőt. 

 

Bechtold Tamás: Kérem, nézzünk utána, milyen eszközeink vannak a büntetésre. 

 

Kőszegi László: Hulladék sziget és annak finanszírozása lenne megoldás, mert ha csak járási központban 

létesülne, akkor is itt maradna a hulladék.  

 

Bachtold Tamás: Véleményem szerint is a hulladék udvar, konténerek elhelyezése, szállítása jelentene 

megoldást, akkor az emberek a válogatott szemetet le tudnák itt adni. A TESZEDD  program kiterjesztése 

is sok területet megtisztítana.  

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással 

elfogadta a javaslatokat és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

163/2018. (X. 31.) számú határozata 

Illegális hulladék visszaszorítására tett kezdeményezésről 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Ercsi település illegális hulladék 

visszaszorítására tett kezdeményezésével. A Kistérségi településekkel együttműködve, alábbi 

javaslataival hozzá kíván járulni a probléma megoldásához: 

-Javasolja az illegális hulladék lerakás szabálysértésről bűncselekménynek való minősítését. 

-Javasolja minden településen hulladék sziget kialakítását megfelelő szabályozás, állami támogatás 

mellett. 

-Javasolja a  TESZEDD  program kiterjesztését  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a javaslatokat a Társulás felé megküldje.  
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

14. Napirendi pont:  

Tárgy: Nívó-díj létrehozása, rendelet első olvasata 

 

Kárpáti Hajnalka: Idegen számomra a nívó-díj kifejezés, amikor itt van Ürményi neve, aki eddig nem 

jelent meg máshol, mint elismerés. 

 

Ádám Zsuzsanna: Nekem pont azért tetszik a nívó megnevezés, mert kifejezi, hogy szakmán belül elért 

egy magas szintű eredményt, sikert. 

 

Kőszegi László: Szerintem Ürményi neve jobban illene oktatási, kulturális elismeréshez, akár ösztöndíj 

elnevezéshez. 

 

Ádám Zsuzsanna: A nívó a saját tevékenységében kiemelkedő szintűt jelent, egy mércét, a díjjal mi a    

büszkeségünket, elismerésünket kifejezhetjük, nekem ezért tetszik a nívó-díj kifejezés. 

 

Csókás Zsolt: Viszont ne legyen Váli Nívó Díj, az nem hangzik jól. 

 

Ádám Zsuzsanna: Lehetne Vál Település Nívó-díja, az ösztöndíj-program neve pedig lehetne Ürményi-

ösztöndíj. 

 

Bechtold Tamás: Az EFOP pályázaton belül van ilyen sor, de előre el kell tervezni, hogy folyamatos, 

minden évben adható legyen. Viszont még kérdés, hogy mi legyen az elismerés, egy plakett, dísztárgy? 

Javaslom, hogy pályáztassuk meg helyi művészekkel. Mindenki kapjon érte arányosan díjat, a lényeg, 

hogy reprodukálható legyen, egy oklevéllel együtt. 

 

Kárpáti Hajnalka: Javaslom, hogy a rendelet szövegében módosítsuk, hogy ne csak 1 személy kaphassa 

egy évben. 

 

Ádám Zsuzsanna: Javaslom, hogy ne legyen egy fix időponthoz kötve az átadása, de egy esemény 

keretében legyen átadva. 

 

Bechtold Tamás: Javaslom, hogy a pályázat első helyezettje 150eFt-ban, a második 100eFt-ban, a 

harmadik helyezett 50eFt-ban részesüljön, hisz komoly munkával jár. 

A kiírásban szerepeljen, hogy sokszorosítható, reprodukálható és sorszámozható tárgy (emléktárgy) 

+oklevél elkészítésére szól a pályázat. A felkérés 3 helyi művész, Kárpáti József, Ádám Zsófia, Kovács 

Szilárd részére szóljon. 

 

Megkérem jegyző urat, hogy készítse el a rendelet első olvasatának módosítását és társadalmasítását. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Elkészítem a rendeletet a kért módosításokkal.  

 

Bechtold Tamás: Köszönöm mindenkinek.  

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással 

elfogadta a Nívó-díjról szóló rendelet első olvasatának módosítását és az alábbi határozatot hozta 
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Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

164/2018. (X. 31.) számú határozata 

 Nívó-díj létrehozásáról szóló rendelet első olvasatának elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi módosításokkal elfogadja a Nívó-díj 

létrehozásáról szóló rendelet első olvasatát: 

- Díj elnevezése: Vál Település Nívó-díja 

- Pályázatot ír ki helyi művészeket felkérve a díj megtervezésére: 

reprodukálható tárgy (emléktárgy) +oklevél 

- A pályázat első helyezettje 150eFt-ban, a második 100eFt-ban, a harmadik helyezett 50eFt-ban részesül 

- A rendelet szövegében módosításra/törlésre kerül a díj átadásának gyakoriságára és időponthoz 

kötöttségére vonatkozó rész  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

15. Egyebek 

 

Bechtold Tamás: Van hozzászólás? 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 20:24 

órakor bezárja. 

 

 

-k.m.f.- 

 

 

  Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 

     polgármester               jegyző 

 

 

 

                    Kőszegi László                     Kocsis Bálint 

         hitelesítő               hitelesítő 


