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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 29-én 

  megtartott soron következő rendes üléséről 

 

Helye:  Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2473. Vál, Vajda János u. 2. 

 

Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Kárpáti 

Hajnalka képviselő, Kocsis Bálint képviselő, Kőszegi László képviselő 

 

Meghívottként van jelen: 

Dr. Balogh Lóránd jegyző, Kőrös Mónika adóügyi előadó 

 

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 20:00 órakor megnyitotta. 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre, Kocsis Bálint képviselőre és Kőszegi László 

képviselőre, valamint a jegyzőkönyvvezetőre Jakab Jusztinára. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

169/2018. (XI. 29.) számú határozata 

a képviselő-testület 2018. november 29-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. november 29-i ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőinek Kőszegi László és Kocsis Bálint képviselőt választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ezt követően a polgármester a napirendre a meghívóban kiküldötteknek megfelelően tesz 

javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy napirendi pontként kerüljön megvitatásra a szociális célú 

tűzifa rendelet módosításának elfogadása, döntés az egészségügyi szűrővizsgálatról, valamint 

döntés kitüntető címről. Kérem, hogy vegyük előre az adóügyi munkáról szóló beszámolót, 

hogy a kolléga a beszámoló megtartása után távozhasson. 

 

A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalását 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással fogadta el 

az alábbiak szerint, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

170/2018. (XI. 29.) számú határozata 

a képviselő-testület 2018. november 29-i ülés napirendjéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. november 29-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el. 
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Napirend 

 

1./Beszámoló a Váli Közös Önkormányzati Hivatal  Dr. Balogh Lóránd 

Vál Községet érintő adóügyi munkáról  Jegyző 

2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehatásáról Dr. Balogh Lóránd 

 Jegyző 

3./ Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről  Bechtold Tamás 

  Polgármester 

4./Vál Község Településképi Rendelet-tervezetének elfogadása Bechtold Tamás 

 Polgármester 

5./ A Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2006. (II. 09.)  Bechtold Tamás 

 önkormányzati rendelet módosítása  Polgármester  

6./ A 2018. év végén biztosított támogatásokról és a 2018. évi  Bechtold Tamás 

beiskolázási támogatásról szóló önkormányzati rendelet elfogadása Polgármester 

 (szóbeli előterjesztés) 

7./ A szociális célú tűzifa juttatásáról szóló önkormányzati  Bechtold Tamás 

 rendelet elfogadása Polgármester 

8./A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2018. év háromnegyed  Bechtold Tamás 

 éves gazdálkodásának értékelése és a Váli Közös Polgármester 

Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása  

9./ Vál Község Önkormányzatának 2018. év harmadik negyedévi Bechtold Tamás 

gazdálkodásának értékelése és Vál Község Polgármester 

Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének módosítása 

10./ Vál Település Nívó-díjának alapításáról és  Bechtold Tamás  

adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet  Polgármester 

elfogadása   

11./ Döntés a Bursa Hungarica programban beérkezett  Dr. Balogh Lóránd 

pályázatokról Jegyző 

12./ Döntés a CIB Banktól igényelt folyószámlahitel  Bechtold Tamás 

hosszabbításáról Polgármester 

13./ Döntés Krain Bálint váli lakos kérelmének ügyében   Bechtold Tamás 

  Polgármester 

14./ Döntés a Helyi Esélyegyenlősségi Program elkészítésére  Bechtold Tamás  

bekért árajánlatokról Polgármester 
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15./ Döntés a 2473 Vál 1009/4. hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról   Bechtold Tamás 

  polgármester 

16./ Vál Község Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési  Dr. Balogh Lóránd 

 tervének elfogadása Jegyző 

17./ Döntés egészségügyi szűrővizsgálatra érkezett árajánlatokról   Bechtold Tamás 

  polgármester 

18./ Döntés kitüntető címről   Bechtold Tamás 

  polgármester 

19./ Egyebek 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1./ Napirend 

Tárgy: Beszámoló a Váli Közös Önkormányzati Hivatal, Vál Községet  

érintő adóügyi munkáról 

 

Bechtold Tamás: Felkérem Kőrös Mónikát, hogy tartsa meg a beszámolót. 

 

Kőrös Mónika: beszámolt az Önkormányzat adóbevételeit képező adónemekből származó 

bevételek alakulásáról, melyek az alábbiakból adódnak: Helyi adók: Építményadó, Telekadó, 

Idegenforgalmi adó, Iparűzési adó; Átengedett központi adók: Gépjárműadó 40 %-a; Egyéb 

adóbevétel: Talajterhelési díj, Pótlék, Bírság. 

Elmondta, hogy jelenleg intézkedési terv alapján egy kiemelten építmény adó felülvizsgálatáról 

szóló ellenőrzést végez. Külső szemrevételezés és a rendszerünkben nyilvántartott adatokkal 

egyeztetve, felszólításra kerültek azon építmények tulajdonosai, akik nem tettek eleget 

bevallási kötelezettségüknek, ahol pedig viszonylag nagyobb eltérést tapasztaltak, helyszíni 

szemlét tartottak. 

Behajtással kapcsolatban az előző évekhez hasonlóan a fizetési határidőt követően a 

hátralékosoknak fizetési felszólítást küldtünk. Azok az adózók, akik továbbra sem tesznek 

eleget kötelezettségüknek behajtási eljárás kezdeményezése alá kerülnek. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az adóügyi munkáról szóló 

beszámolót megtárgyalta, köszöni az éves munkát és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a 

képviselő-testületnek. 

 

Bechtold Tamás: Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását 

 

A képviselő-testület az adóügyi munkáról szóló beszámolót 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással 

elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

171/2018. (XI. 29.) számú határozata 

az adóügyi munkáról szóló beszámolóról 
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1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal – 

Vál Községet érintő – adóügyi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

2. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Vál Község adókivetési 

gyakorlatának felülvizsgálatával kapcsolatban tett intézkedésekről készített jelentést és azt 

elfogadja.  

  

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Bechtold Tamás megköszönte a beszámolót Kőrös Mónikának, aki ezután elhagyta a termet.  

 

 

2./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással fogadta el a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

172/2018. (XI. 29.) számú határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről 

 

A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással fogadta el a két ülés közti 

fontosabb eseményekről szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületnek 

173/2018. (XI. 29.) 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 

 

 

4./ Napirend 

 Tárgy: Vál Község Településképi Rendelet-tervezetének elfogadása  
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Bechtold Tamás: Sok fejtörést okozott bizottsági ülésen a tetőfedés anyagának kérdése, a 

parabola antennák, napkollektorok elhelyezésének szabályozása. Javaslom, hogy fogadjuk el 

a rendelet-tervezet első olvasatát, melyet főépítész és a lakosság is véleményez, ezek alapján 

döntsünk majd a módosításokról. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság Vál Község Településképi 

rendeletének elfogadásával kapcsolatban azt javasolja a testületnek, hogy várjuk meg a 

beérkező észrevételeket, és ezekben a kérdésekben a lakosság véleményét figyelembe véve 

módosítsuk a rendelettervezetet a későbbiekben. 

 

Bechtold Tamás kéri a bizottságot, hogy a rendelet végső elfogadása előtt tartsanak egy 

informális egyeztetést a végleges szövegről. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással fogadta el Vál Településképi 

Rendelet-tervezetének első olvasatát, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

    174/2018. (XI. 29.) számú határozata 

Vál Község Településképi Rendelet-tervezetének elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 

önkormányzati rendelettervezetet elfogadta, módosító javaslatokat az esetlegesen beérkező 

lakossági vélemények függvényében tesz majd. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

5./ Napirend 

 Tárgy: A Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2006. (II. 09.) önkormányzati

 rendelet módosítása 

 

Ádám Zsuzsanna: A rendelet módosítására azért van szükség, mivel a Váli-völgy vízrendezési 

feladatai kiemelt állami projekt újabb fázisához ért. A rendezési tervet elfogadtuk és 

megküldtük a szakhatóságok és a főépítész felé, részt vettünk a tárgyaláson, erről jegyzőkönyv 

készült, melyet ismertettünk.  

 

Bechtold Tamás: Záportározó épül a víz által elárasztott területeken. Ehhez szükség van a 

településszerkezeti terv módosítására is, a területek átminősítésére, melyről határozatot 

hozunk.  

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a Helyi Építési 

Szabályzatról szóló rendelet módosítását, valamint a Településszerkezeti Terv módosítását 

megvitatta és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület településszerkezeti terv módosítását 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással 

elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

175/2018. (XI. 29.) számú határozata 

a Településszerkezeti Terv módosításáról 

 

Vál Község Önkormányzat képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdés alapján a 145/2004.(XI.29.) számú 

képviselő-testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervet a következőképpen 

módosítja: 

 

1. A Településszerkezeti Terv az 1. mellékletben jelölt tervezési területek normatartalmával 

módosul. 

 

2. Az 1. pont szerinti településszerkezeti terv módosításához kapcsolódó településszerkezeti 

tervi leírást a 2. melléklet tartalmazza. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület a Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2006. (II. 09.) önkormányzati 

rendelet módosítását 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi rendeletet 

alkotta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2006. (II. 09.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

/A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete./ 

 

 

6./ Napirend 

Tárgy: A 2018. év végén biztosított támogatásokról és a 2018. évi beiskolázási 

támogatásról szóló önkormányzati rendelet elfogadása 

 

Dr. Balogh Lóránd: A rendelet pontjait korábban már tárgyaltuk, az időskorúak támogatására 

(étkezési csomag), települési támogatásként igényelhető szociális élelmiszercsomagra, 

valamint iskola- és óvodakezdési támogatásra vonatkozik. Mindegyik támogatásnál szempont, 

hogy Vál Község közigazgatási területén bejelentett lakhellyel rendelkező személyek vehetik 

csak igénybe. 

 

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

és 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület a 2018. év végén biztosított támogatásokról és a 2018. évi beiskolázási 

támogatásról rendeletet 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

12/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 

a 2018. év végén biztosított támogatásokról és a 2018. évi beiskolázási támogatásról 
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/A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete./ 

 

7./Napirend 

Tárgy: A szociális célú tűzifa juttatásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása 

 

Dr. Balogh Lóránd: A korábban hozott rendelethez képest annyiban módosul, hogy a 0.5 m3 

fa mennyiség helyett a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége a 

beérkezett kérelmek függvényében 0,7 m3-re változik. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság elfogadta szociális célú 

tűzifa juttatásáról szóló önkormányzati rendeletet és 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület a szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendeletet 5 igen, 0 nem szavazattal 

és 0 tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa juttatásáról 

 

/A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete./ 

 

 

8./Napirend 

Tárgy: A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2018. év háromnegyed éves 

gazdálkodásának értékelése és a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 

költségvetésének módosítása 

 

Kárpáti Hajnalka: Pillmajer Csilla a bizottsági ülésen elmondta, hogy jelentős változás nem 

történt Vál tekintetében. A változás kicsit jobban érinti Gyúrót és Kajászót, ami az első félévben 

volt jelentősebb. Mind a Kajászó Községre vonatkozó előirányzat módosítási javaslat, mind a 

Gyúró Községre vonatkozó előirányzat módosítási javaslat az eredeti előirányzathoz képest a 

bérkompenzációval, választásokkal és a korábban nem megjeleníthető, mostanra ismertté vált 

szükséges kiadásokat tartalmazza. A személyi, társadalombiztosítási és dologi kiadások 

előirányzata a teljesítések és a várható költségek figyelembevételével módosul. A Vál Községre 

vonatkozó kiadási előirányzatok módosítása az eredeti előirányzathoz képest a 

bérkompenzáció, a saját bevétel növekedésének és a választásra kapott támogatás mértékével 

közel azonos növekedést tartalmaz. A Váli Közös Önkormányzati Hivatal működése nem 

negatív számunkra, mindenkinek előnye származik az együttműködésből.  

 

Bechtold Tamás: Az előre nem tervezhető bevételek, kiadások alakulása, a feladatok 

pontosítása miatt a tervezett előirányzatok időszakos korrekciója szükséges. A 2018. évi 

háromnegyed éves jelentés után készült felülvizsgálat alapján előirányzat módosítás 

szükséges, melyet a képviselő-testület elé terjesztettünk. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a Váli Közös 

Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítását megtárgyalta és 5 igen 

szavazattal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
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A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a beszámolót és a Váli Közös 

Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítását elfogadta és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

176/2018. (XI. 29.) 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 82.811 eFt bevételi és 82.811 eFt kiadási főösszeggel 

elfogadja. 

Kiemelt előirányzatok (eFt) 

 Kiadások Bevételek 

Személyi juttatások 58.948 Működési c.bev.áht-n belülről 1.681 

Munkaadókat terh.járulékok 11.696 Közhatalmi bevételek 0 

Dologi kiadások 11.677 Működési bevételek 655 

Beruházások 490 Finanszírozási bevételek 80.475 

Összesen 82.811 Összesen 82.811 

 

A Váli Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása: 72.842.384Ft, 

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

teljesítésnek megfelelő megosztása: 

Vál 37.937.187Ft, 

Kajászó 16.212.154Ft, 

Gyúró 18.693.043Ft. 

 

Válon keletkező saját bevétel: 655.100Ft. Vál Község Önkormányzatát terhelő költség: 

45.897.119Ft, kiegészítés az állami támogatásokhoz: 7.304.832Ft.  

 

Kajászó Község Önkormányzatát terhelő költség: 17.051.878Ft, kiegészítés az állami 

támogatáshoz: 839.724Ft. 

 

Gyúró Község Önkormányzatát terhelő költség: 19.862.362Ft, kiegészítés az állami 

támogatáshoz: 1.169.319Ft. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

9.Napirend 

Tárgy: Vál Község Önkormányzatának 2018. év harmadik negyedévi 

gazdálkodásának értékelése és Vál Község Önkormányzatának 2018. évi 

költségvetésének módosítása 

 

Bechtold Tamás: A feladatok pontosítása miatt a tervezett előirányzatok időszakos korrekciója 

szükséges. A 2018. 09. havi beszámoló után készült felülvizsgálat alapján az alábbi előirányzat-

módosítási javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé: 
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1. Az Önkormányzat előirányzatai módosításának egy részét, a bérkompenzáció támogatását az 

Államkincstári értesítések alapján a beszámolóban már meg kellett jeleníteni.  

2. Az előirányzatok időszakos felülvizsgálata megtörtént, a teljesítéseket figyelembe véve a 

2018. évi módosított előirányzat tartalmazza a javasolt változtatásokat. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az Önkormányzat 2018. évi 

költségvetés előirányzat módosítását megtárgyalta és 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a 

képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítását 5 igen, 0 nem 

szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2018. (XI. 29.) rendelete 

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 15.) számú önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

/A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete./ 

 

 

10. Napirend 

Tárgy: Vál Település Nívó-díjának alapításáról és adományozásának rendjéről 

szóló önkormányzati rendelet elfogadása 

 

Dr. Balogh Lóránd: Annyi módosítás történt a tervezethez képest, hogy a díszoklevél és az 

emléktárgy meghatározása függelékként kerül majd a rendeletbe. A határidő az elkészítésükre 

december 15-én jár le. A következő testületi ülésen dönthetünk róla. 

 

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

előterjesztést, melyet 5 igen szavazattal javasol elfogadásra a képviselő-testületnek 

 

Bechtold Tamás miután más kérdés, észrevétel nem hangzott el, felterjeszti szavazásra a 

rendelet elfogadását. 

 

A képviselő-testület Vál Település Nívó-díjának alapításáról és adományozásának rendjéről 

szóló rendeletet vita nélkül 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2018 (XI. 29.) önkormányzati rendelete 

Vál Település Nívó-díjának alapításáról és adományozásának rendjéről 

 

/A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete./ 

 

 

11. Napirend 

 Tárgy: Döntés a Bursa Hungarica programban beérkezett pályázatokról 

 

dr. Balogh Lóránd: A Váli Közös Önkormányzati Hivatalhoz 15 db „A” típusú pályázat 

érkezett. A pályázók személyéről és a pályázók, illetve családjaik egy főre jutó bevételeikről 
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jelen előterjesztés mellékletében szereplő táblázatos kimutatást készítettünk a könnyebb 

áttekinthetőség érdekében. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a beérkezett pályázatokat 

tekintse át és döntsön a pályázatok támogatásáról.  

 

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

Hungarica programban beérkezett pályázatokról készült előterjesztést, melyet 5 igen 

szavazattal javasol elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázaton résztvevők 

támogatásáról 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

177/2018. (XI. 29.) számú határozata 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázaton résztvevők támogatásáról 

 

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázaton az alábbi személyeket támogatja fejenként havi br.2500.- Ft. összeggel, 

10 hónapon keresztül: 

Molnár Petra 

Bakos Patrik 

Csókás Márta 

Bechtold Anna 

Róth Dalma Andrea 

Gulyás Réka 

Deli Virág 

Samu Veronika 

Oroszi Erzsébet 

Oroszi Krisztina 

Zsebeházy Vince 

Ádám Tamás 

Bechtold Sebestyén 

Benjamin Körtélyesi 

Kiss Dóra 

 

2. A Képviselő testület úgy dönt, hogy a 2019. évi költségvetésbe beépítésre kerül a Bursa 

Hungarica ösztöndíj önkormányzati önrész br.375.000 Ft összegben.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

12. Napirend 

 Tárgy: Döntés a CIB Banktól igényelt folyószámlahitel hosszabbításáról 

 

Bechtold Tamás: Eddig minden évben kértük a számlavezető pénzintézetünktől a folyószámla 

hitelt 20 millió forintra, biztosítékként, mivel nem lehet tudni, hogy mikor kerül olyan helyzetbe 

az Önkormányzat, hogy szüksége lehet a hitelkeretre. Most úgy látom, nincs abban a helyzetben 

az Önkormányzat, hogy szükségünk legyen a hitelkeret hosszabbítására. Javaslom, hogy ne 

hosszabbítsuk meg. 
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Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a folyószámla 

hitelkeret meghosszabbítására vonatkozó előterjesztést, melyről úgy döntött 5 igen szavazattal, 

hogy nem javasolja a hosszabbítást. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta 

az Önkormányzat CIB Banktól igényelt 20 millió forintos folyószámla hitelkeretének 

meghosszabbításáról: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

178/2018. (XI. 29.) számú határozata 

az Önkormányzat CIB Banktól igényelt 20 millió forintos folyószámla hitelének 

meghosszabbításának elutasításáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a továbbiakban nem 

igényli a rendelkezésére bocsátott hitelkeretet a folyószámlát biztosító pénzintézetétől, a CIB 

Banktól. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

13. Napirend 

 Tárgy: Döntés Krain Bálint váli lakos kérelmének ügyében 

 

Bechtold Tamás: Krain Bálint kérelmezte tulajdonában lévő 12 ingatlan szennyvízhálózatra 

történő csatlakozásához szükséges önkormányzati hozzájárulásunkat. Javaslom, hogy ezt 

utoljára tegyük meg, így még marad kvótánk a jövőbeni önkormányzati fejlesztések 

megvalósításához. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta Krain Bálint 

kérelmét, 4 igen szavazattal javasolja a kérelem elfogadását. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

179/2018. (XI. 29.) számú határozata 

Krain Bálint váli lakos kérelmének elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elvi hozzájárulását adja 

a Váli 885/13 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó csatornagerinc kiépítéséhez, melyen keresztül a 

vállalkozó 12 ingatlant tud a szennyvízhálózatra csatlakoztatni. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

14. Napirend 

Tárgy: A Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésére bekért árajánlatok 

megvitatása 
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Dr. Balogh Lóránd: Vál Község Önkormányzat Martonvásár Várossal konzorciumban nyertes 

pályázatot nyújtott be, a TOP-5.3.1-16-FE-1-2017-00016. kódszámú „A területi kohézió 

erősítése Martonvásár térségében” című konstrukciójában. A pályázat projektelemeként Vál 

Község elkészíttetheti, felülvizsgáltathatja a Helyi Esélyegyenlőségi Programját 

(továbbiakban: HEP). A HEP elkészítését, minden településre vonatkozóan jogszabály teszi 

kötelezővé. Ennek hiányában a Település nem részesülhet pályázati forrásokból. A HEP 5 évre 

szól, két évente felül kell vizsgálni. A település HEP-jét 2013-ban fogadta el a település 

vezetése. 2018-ban tehát új HEP elfogadása indokolt. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az ügyet, 4 igen 

szavazattal javasolja a Brigem Kft. megbízását a testületnek. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

180/2018. (XI. 29.) határozata 

a TOP-5.3.1-16-FE-1-2017-00016. kódszámú pályázat keretében 

Vál Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját elkészítő vállalkozásról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-5.3.1-16-FE-1-

2017-00016. kódszámú pályázat keretében megvalósuló Helyi Esélyegyenlőségi Program 

megírásával, a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Brigem Kft-t bízza meg br. 635.000 Ft-ért, a 

mellékletben szereplő szerződés tervezetben foglalt feltételekkel. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerint szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

15. Napirend 

Tárgy: Döntés a 2473 Vál 1009/4. hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról 

 

Bechtold Tamás: Megtörtént az egyeztetés Fodor úrral. Az ingatlan megvásárlásával egy régi 

probléma oldódna meg a Katona Lajos utca egy szakaszán. Kormányzati döntés alapján állami 

finanszírozás biztosítja a fedezetet. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az ügyet, 5 igen 

szavazattal javasolja az ingatlan megvásárlását a testületnek. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

181/2018. (XI. 29.) határozata 

a Vál 1009/4. hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról 
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Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy megvásárolja Fodor 

János úr által felajánlott 1009/4. hrsz-ú ingatlant br.10.500.000 Ft értékben, melyhez a 

1522/2018 (X. 17.) Korm. határozat a Pannónia Szíve Program keretében biztosította a 

szükséges forrást. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást a határozat 

mellékletében szereplő szerződési szöveggel aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Bechtold Tamás: Ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan szeretném elmondani, hogy 

ugyanennek a kormányzati döntésnek köszönhetően a Pannónia projekt keretein belül állami 

támogatásból lehetőség van a jelenlegi focipálya melletti telkek végének megvásárlására, egy 

majdani sport beruházás megvalósításához. Kérem a testület meghatalmazását a telekrészek 

megvásárlásához.  

 

A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

182/2018. (XI. 29.) határozata 

Vál sportcélú beruházásainak megvalósításához szükséges ingatlanok megvásárlása 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazza Bechtold Tamás polgármestert, 

hogy megtehesse a szükséges lépéseket a Vál Község futballpálya mellett elterülő telkek, 

telekrészek megvásárlására. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Bechtold Tamás polgármestert 

az adás-vételi eljárás során szükséges jognyilatkozat megtételére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

16. Napirend 

Tárgy: Vál Község Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása 

 

Dr. Balogh Lóránd: A 2014-es évtől kezdődően Vál Község Önkormányzata az Önkormányzat 

belsőellenőrzési kötelezettségének a Szent László Völgye Többcélú Önkormányzati Társulás 

keretében működő Belső Ellenőri Szervezet igénybevételével tesz eleget. A Társulás Belső 

ellenőrével egyeztettünk a 2019. évre vonatkozó belsőellenőrzési témákat illetően és az eddigi 

egyeztetéseknek megfelelően elkészítette az Önkormányzat és intézményeinek kockázat 

becslését. A kockázatbecslés megállapításait figyelembe véve javaslom, hogy az 

Önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése témájú ellenőrzést 

kezdeményezzük a Belső ellenőrünknél a 2019. évben. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az ügyet, 5 igen 

szavazattal javasolja elfogadását a testületnek. 
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A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

183/2018. (XI. 29.) számú határozata 

az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról 

  

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vál Község 2019. évi belső ellenőrzési tervére 

tett javaslatot - az elvégzett kockázatelemzésre tekintettel elfogadja - és a 2019-es évben 

kezdeményezi Önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése témájú 

ellenőrzés lefolytatását.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 184/2018. (XI. 29.) számú határozata 

a 2019-2022. közti időszak stratégiai ellenőrzési tervének elfogadása 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019-2022. közti időszak stratégiai 

ellenőrzési tervét, a határozat mellékletében szereplő táblázatban meghatározott tartalommal 

elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 

17. Napirend 

 Tárgy: Döntés egészségügyi szűrővizsgálatra érkezett árajánlatokról  

 

Bechtold Tamás: Az EFOP pályázat keretében lehetőség nyílt egészségügyi szűrővizsgálatok 

megtartására, melyre pályázati úton 3 ajánlat érkezett. Ezek közül a legkedvezőbb a Marton 

Klinik ajánlata.  

 

Kárpáti Hajnalka: Kik részesülnek ebben? 

 

Bechtold Tamás: A település lakossága. Meg fogjuk hirdetni ezt a lehetőséget. 

 

Kőszegi László: Mit tartalmaz? 

 

Bechtold Tamás: Teljes vérképet, EKG-t, hasi ultrahangot, valamint az eredmények 

ismeretében további konzultációt. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal javasolja 

a Marton Klinik (Mundi Medical Bt.) megbízását a testületnek. 



 

15 

 

 

A képviselő-testület vita nélkül 5 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

185/2018. (XI. 29.) számú határozata 

egészségügyi szűrővizsgálatra érkezett árajánlatokról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a beérkezett ajánlatokból 

a legkedvezőbb árajánlatot adó Mundi Medical Bt-t választja egészségügyi szűrővizsgálatok 

megtartására 105 főre br.995.925 Ft-ért. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vizsgálatokat megrendelje a 

melléklet szerinti megbízási szerződés szerint. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kárpáti Hajnalka elhagyja a termet. 

 

18. Napirend 

Tárgy: Döntés kitüntető címről 

 

Bechtold Tamás: Kárpáti Hajnalka kitüntetését javaslom a képviselő-testületnek. A kitüntető 

díjra való felterjesztésre a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat által 

alapított kitüntető címről és díjakról szóló rendeletével lehetőséget biztosít. Kárpáti Hajnalka 

védőnő részére az eddig végzett munkája elismeréseként a Dr. Berzsenyi Zoltán Díj 

adományozását javaslom. 

 

A képviselő-testület egyetért a polgármester javaslatával. 

 

Kárpáti Hajnalka védőnő kitüntetését teszi fel szavazásra a polgármester, melyet a képviselő-

testület 4 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, melyről az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

186/2018.(XI. 29.) számú határozata 

Kárpáti Hajnalka védőnő kitüntető díjáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kárpáti Hajnalka védőnő részére a Fejér 

Megyei Önkormányzat által alapított Dr. Berzsenyi Zoltán Díj adományozását javasolja a 

védőnő gyermek- és nővédelmi munkája elismeréséül az egészségügy területén hosszú ideje 

végzett kimagasló szakmai tevékenységéért, a gyógyítás vagy megelőzés terén jelentős 

munkája elismeréseként. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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19. Napirend 

Egyebek 

 

Bechtold Tamás:Van-e egyéb kérdés, hozzászólás egyebek napirendi ponthoz? 

 

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

21.19 órakor bezárja. 

 

-k.m.f.- 

 

 

  Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 

      polgármester           jegyző 

 

 

 

  Kőszegi László     Kocsis Bálint 

       hitelesítő         hitelesítő 


