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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 30-án 

  megtartott rendes üléséről 

 

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

 

Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, 

 Csókás Zsolt képviselő, Kárpáti Hajnalka képviselő, 

 Kocsis Bálint képviselő, Kőszegi László képviselő, Krúdy Péter képviselő 

Meghívottként van jelen: 

Dr. Balogh Lóránd jegyző, Bóna Ákos digitális nagykövet, Kocsis Irén 

óvodavezető, Körmendi Mónika, Pillmajer Csilla pü.előadó. 

 

NAPIREND ELŐTT 

 

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

Megállapítja, az ülés határozatképes, mivel a 6+1 fő képviselői létszámból 7 fő jelen van. Az ülést 

19.00 órakor megnyitotta. 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre, Csókás Zsolt és Kocsis Bálint képviselőre, valamint a 

jegyzőkönyvvezetőre Jakab Jusztinára. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

4/2019. (I. 30.) számú határozata 

a képviselő-testület 2019. január 30-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. január 30-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek 

Csókás Zsolt képviselőt és Kocsis Bálint képviselőt választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ezt követően a napirendi pont tárgyalására tesz javaslatot a polgármester, a meghívóban kiküldött 

napirendeken túl kéri az alábbi megvitatását: 

- Vál Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása 

 

A képviselő-testület a javaslatot 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

5/2019.(I. 30.) számú határozata 

a képviselő-testület 2019. január 30-i ülésének napirendjéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. január 30-i ülésének napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

Napirend:          

l./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
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2./ Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről  

 

3./ A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének elfogadása  

 

4./ Vál Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének első olvasatban történő megvitatása és 

elfogadása  

 

5./ Beszámoló a Váli Közös Önkormányzati Hivatal műszaki és település-üzemeltetési 

ügyintézőjének 2018. évi tevékenységéről 

 

6./ Beszámoló a Váli Tűzoltó Egyesület 2018. évi tevékenységéről és az önkormányzati 

támogatás felhasználásáról 

 

7./ Beszámoló a Váli Polgárőr Egyesület 2018. évi tevékenységéről és az önkormányzati 

támogatás felhasználásáról 

 

8./ A polgármester 2018. évi igénybe vett szabadságának megállapítása 

 

9./ A polgármester 2019. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyása  

 

10./ Váli Mesevölgy Óvodával kapcsolatos kötelező tárgyú döntések meghozatala (kérelem 

szerint) 

 

11./ Tervezett iskolai körzet véleményezése 

 

12./ Beszámoló az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségéről  

 

13./ Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság beszámolója képviselők KOMA rendszerben 

történő nyilvántartásról 

 

14./ Döntés a Digitális Jövőért Alapítvánnyal való együttműködési megállapodás elfogadásáról 

 

15./ Döntés Schreiter Katalin támogatási kérelméről 

 

16./ Döntés Vál Település Nívó-díjának odaítéléséről 

 

17./ Döntés a Rákóczi Szövetség kérelméről és az önkormányzati támogatás felhasználásáról 

 

18./ Vál Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása  

 

19./ Egyebek 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről 

 

A képviselő-testület vita nélkül 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a két ülés közti 

fontosabb eseményekről szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta: 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

6/2019. (I. 30.) 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 

 

2./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről 

 

A képviselő-testület vita nélkül 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással fogadta el a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7/2019. (I. 30.) 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: A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének elfogadása 

 

Pillmajer Csilla: A tervezés során figyelembe vettük a Hivatalra megállapított állami támogatást, a 

saját bevételeket, illetve a 2018. évi L. Magyarország központi költségvetésről szóló törvényében 

meghatározott, azóta pályázati formában kiírt kiegyenlítő bérrendezési alapból igényelhető 

támogatást. Költség oldalon a béreken és kötelező személyi juttatáson kívül az elmúlt év tapasztalati 

számait bázisként használva, a várható eltérésekkel módosítva kalkuláltuk a dologi és felhalmozási 

kiadásokat. Az előterjesztés 1. számú melléklete az összesített bevételeket, a 2. számú melléklete 

az összesített kiadásokat tartalmazza. A 3. számú melléklet Gyúró Községet, a 4. számú melléklet 

Kajászó Községet, az 5. számú melléklet Vál Községet terhelő kiadásokat mutatja be. 

 

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

Hivatal 2019. évi költségvetését elfogadta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését 7 igen, 0 nem 

és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

8/2019. (I. 30.) számú határozata 

a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 

költségvetését 92.214 eFt bevételi és 92.214 eFt kiadási főösszeggel elfogadja. 
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A Váli Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása: 70.898.400Ft, kiegyenlítő 

bérrendezési alapból: 12.384.000.-. 

 

Kajászó Község Önkormányzatát terhelő költség: 18.650.152Ft 

Kajászó Község Önkormányzatára jutó lakosságarányos állami támogatás: 18.650.152Ft 

 

Kajászó Község Önkormányzatát terhelő kiegészítés az állami támogatáshoz: 0Ft. 

 

Gyúró Község Önkormányzatát terhelő költség: 22.209.224Ft 

Gyúró Község Önkormányzatára jutó lakosságarányos állami támogatás: 21.195.643Ft 

 

Gyúró Község Önkormányzatát terhelő kiegészítés az állami támogatáshoz: 1.013.581Ft. 

A Váli Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez Vál Község Önkormányzata részére 

havonta utalandó támogatás összege: 84.465Ft 

 

Vál Község Önkormányzatát terhelő költség: 51.354.558Ft 

Vál Község Önkormányzatára jutó lakosságarányos állami támogatás: 43.436.605Ft 

 

Vál Község Önkormányzatát terhelő kiegészítés az állami támogatáshoz: 7.632.953Ft. Válon 

keletkező saját bevétel: 285.000Ft. 

 

A Váli Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez Vál Község Önkormányzata 

hozzájárulása havonta: 636.079Ft 

  

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

4./ Napirend 

 Tárgy: Vál Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének első olvasatban történő 

megvitatása és elfogadása   

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság Vál Község Önkormányzat 2019. 

évi költségvetését megtárgyalta és elfogadásra alkalmasnak tartja.  

 

Bechtold Tamás: A bizottsági ülésen Pillmajer Csilla és az óvónők jelenlétében részletesen 

tárgyaltuk a 2019. évi költségvetést. Ez idén egy szorosabban vett, szigorú költségvetés, tekintve, 

hogy idén választások lesznek, több pályázatunk önrésze idén kerül kifizetésre. Csökkent a 

finanszírozásunk szociális soron, mert kevesebb az ellátott, ez jó hír, de kevesebb támogatásból 

nehezebb lesz megoldani a tűzifa és az élelmiszercsomag adását is, átcsoportosításra lesz szükség. 

De lesz idén is pályázati lehetőség, a modern falvak pályázat, ami előre finanszírozott és nem 

önrészes, 100 %-os finanszírozású. De mindenhol adódhatnak plusz költségek, pl. terveztetés, 

hasonlók. A pályázatainkkal jól állunk, rövidesen elkészül a pelletüzem és a hőközpont. A sportcélú 

beruházásokhoz szükséges területek megvásárlása folyamatban van. Megbeszéltük, hogy egy 9. 

óvónő bérére nincs elég bevétel sajnos, de egy fél állást meg tudunk pályáztatni, ezzel is segítve a 

működésüket. 

A költségvetés első olvasatát elfogadásra javaslom a testületnek. 

 

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

2019. évi költségvetésének első olvasatát elfogadta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület Vál Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés első olvasatát 7 igen, 0 nem 

és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

9/2019. (I. 30.) számú határozata 

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének első olvasatáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 

I. olvasatát elfogadja. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő. azonnal 

 

5./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a Váli Közös Önkormányzati Hivatal műszaki és település-

üzemeltetési ügyintézőjének 2018. évi tevékenységéről 

 

Bechtold Tamás: Miklósi Tibor részletesen bemutatja a feladatait, sokrétű a munkája. Szívesen részt 

vesz a projektekben. Legutóbb a kastély projekt térkép tervezetét készítette el az előterjesztéshez. 

A közmunkásokat irányítja, felügyeli, településüzemeltetési, településfejlesztési, műszaki ügyeket 

lát el, adó- és értékbizonyítványokat állít ki.  

 

Dr. Balogh Lóránd: Kőrős Mónikával közösen a központi címregiszter KCR adatait teszik rendbe, 

ez folyamatos munka.  

 

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

javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással fogadta el a Váli Közös 

Önkormányzati Hivatal műszaki és település-üzemeltetési ügyintézőjének 2018. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

10/2019. (I. 30.) számú határozata 

a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi  

műszaki és településüzemeltetési tevékenységéről 

 

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

– Vál Községben végzett – műszaki és településüzemeltetési tevékenységéről szóló beszámolóját 

elfogadja. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

6./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a Váli Tűzoltó Egyesület 2018. évi tevékenységéről és az 

önkormányzati támogatás felhasználásáról 

 

Bechtold Tamás: Megkérdezi, van-e kiegészítés az írásos beszámolóhoz. 

 

Ádám Zsuzsanna: Beszámoló írására azokat az Egyesületeket kérjük, akik támogatást kaptak az 

Önkormányzattól. Azt, hogy mire fordították, szükséges nem csak a pénzügyön a számlák 

leadásával, hanem szövegesen, a beszámolóban is összegekkel, tételesen leírva igazolni.  
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Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és javasolja 

elfogadásra a Váli Tűzoltó Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót.  

 

A képviselő-testület vita nélkül 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a Váli Tűzoltó Egyesület 

2018. évi munkájáról és az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót, melyről 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

11/2019. (I. 30.) számú határozata 

a Váli Tűzoltó Egyesület 2018. évi tevékenységéről és az önkormányzati támogatás 

felhasználásáról szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Tűzoltó Egyesület 2018. évi 

tevékenységéről és az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja és 

megköszöni az Egyesület tagjainak Vál Község közbiztonsági helyzetének javításáért tett munkáját. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7./ Napirend 

Tárgy: Beszámoló a Váli Polgárőr Egyesület 2018. évi tevékenységéről és az 

önkormányzati támogatás felhasználásáról 

 

Dr. Balogh Lóránd: Hoppár György úr, Vál Község Polgárőr Egyesületének Elnöke elkészítette a 

beszámolót a Polgárőrség 2018. évi tevékenységéről. Az Egyesület támogatásának pénzügyi 

elszámolása megtörtént és a költségvetési ügyintéző által elfogadásra javasolt.  

 

Bechtold Tamás: Hoppár György jelezte, hogy egyre kevesebben vannak, nincs utánpótlás, ebből a 

jövőben gond lehet. Toborzó akciót kellene szervezni, hogy a fiatalok figyelmét felkeltsük. 

 

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

beszámolóját megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület a Váli Polgárőr Egyesület 2018. évi munkájáról szóló beszámolót 7 igen, 0 

nem és 0 tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2019. (I. 30.) számú határozata 

a Váli Polgárőr Egyesület 2018. évi tevékenységéről és az önkormányzati támogatás 

felhasználásáról szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Polgárőr Egyesület 2018. évi szakmai 

munkájáról és az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja és 

megköszöni a Polgárőrség tagjainak Vál Község közbiztonsági helyzetének javításáért tett 

munkáját. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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8./ Napirend 

Tárgy: A polgármester 2018. évi igénybe vett szabadságának megállapításáról 

 

dr. Balogh Lóránd: A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény a polgármester szabadság 

ütemezési tervének jóváhagyásáról rendelkezik. A képviselő-testületnek minden év február 28-ig 

kell jóváhagyni a polgármester ütemtervét. Külön kell dönteni az előző évben igénybe vett 

szabadságának megállapításáról és külön kell dönteni a 2019. évi szabadság felhasználási ütemezési 

tervéről. 

A polgármester 2018. évben ki nem vett szabadsága 8 nap, a 2019. évi megállapított szabadsága 39 

nap, időarányosan 2019.10.12-ig igénybe vehető szabadsága 38 nap. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

13/2019. (I. 30.) számú határozata 

Vál Község Polgármesterének 2018. évi igénybe vett szabadságának megállapításáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (3) bekezdése alapján meghatározza, hogy Bechtold 

Tamás főállású polgármester 2018. évi szabadságának mértéke 46 nap volt, melyből igénybe vett 

38 napot, így a 2019. évre átvitt szabadnapjainak száma 8 nap. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

9./ Napirend 

Tárgy: A polgármester 2019. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének 

jóváhagyásáról 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a polgármester 2019. évi 

szabadság felhasználási ütemezési tervét elfogadta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

14/2019. (I. 30.) számú határozata 

Vál Község Polgármesterének 2019. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének 

jóváhagyásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (1) – (4) bekezdéseiben foglaltak alapján Bechtold 

Tamás főállású polgármester 2019. évi (összesen 38 nap) szabadságának igénybe vételét a melléklet 

szerinti szabadság felhasználási ütemezésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.  

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 
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10./ Napirend 

 Tárgy: A Váli Mesevölgy Óvodával kapcsolatos kötelező tárgyú döntések meghozatala 
 

Bechtold Tamás: A törvény értelmében a fenntartónak szükséges meghozni az óvodára vonatozó 

következő döntéseket, melyeket kérem, a képviselő-testület külön-külön fogadja el az előterjesztés 

szerint. 
 

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

Óvoda kérelmét a törvényes működés értelmében, melyet javasol elfogadásra a képviselő-

testületnek. 
 

Bechtold Tamás: Az óvoda nyári zárva tartásának idejét kérem a képviselő-testületet 2019. 08.01. 

– 08. 31-ig meghatározni. 
 

A képviselő-testület vita nélkül 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

15/2019. (I. 30.) számú határozata 

a Váli Mesevölgy Óvoda nyári zárva tartásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váli Mesevölgy Óvoda nyári zárva tartását 2019. 

augusztus 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig határozza meg. 
 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
 

Bechtold Tamás: Az óvoda beiratkozási idejét kérem 2019. május 6-8. időszakra meghatározni. 
 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

16/2019. (I. 30.) számú határozata 

a Váli Mesevölgy Óvoda óvodai beiratkozás idejéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váli Mesevölgy Óvoda óvodai beiratkozás idejét 

2019. május 6-8. időszakra határozza meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bechtold Tamás: A várható és jelenlegi gyermeklétszám 4 óvodai csoport működését indokolja. 

 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

17/2019. (I. 30.) számú határozata 

a Váli Mesevölgy Óvodában indítandó csoportok számáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váli Mesevölgy Óvodában a 2019-

2020. nevelési évben a várható gyermeklétszám alapján 4 csoportot indít. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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Bechtold Tamás: A Váli Mesevölgy Óvoda napi nyitva tartását 06.30 órától 17.00 óráig terjedő 

időszakban határozzuk meg. 

 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

18/2019. (I. 30.) számú határozata 

a Váli Mesevölgy Óvoda nyitva tartásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váli Mesevölgy Óvoda napi nyitva tartását 06.30 

órától 17.00 óráig terjedő időszakban határozza meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bechtold Tamás: Javaslom a testület felé elfogadásra fél állásban óvodapedagógus álláshely 

meghirdetését.  

 

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

Óvoda kérelmét a törvényes működés értelmében, melyet javasol elfogadásra a képviselő-

testületnek. 

 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

19/2019. (I. 30.) számú határozata 

fél állású óvodapedagógus pozíció meghirdetése 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete fél álláshelyű státusz létrehozását engedélyezi, 

melyet a 2019. évi költségvetés is tartalmaz. A testület a Váli Mesevölgy Óvodába a fél álláshelyű 

óvodapedagógus pozíció meghirdetését javasolja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

11. Napirend 

Tárgy: Tervezett iskolai körzet véleményezése 

 

Bechtold Tamás: Az iskola körzethatárok tervezetét el kell fogadni. 

 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot a 2019/20. tanév 

iskolai felvételi körzeteiről. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

20/2019. (I. 30.) számú határozata 

a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat működési körzeteiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat működési 

körzeteiről készített körzet tervezetet elfogadja, azzal kapcsolatban módosítást nem javasol. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

21/2019. (I. 30.) számú határozata  

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 

 

 

 

 

 

 

12./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségéről 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megállapította, hogy minden 

képviselő eleget tett a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.  

 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a tájékoztatót és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

22/2019. (I. 30.) számú határozata 

a vagyonnyilatkozatokról szóló tájékoztatóról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság 

tájékoztatása alapján – megtárgyalta és elfogadja a helyi önkormányzati képviselők 

vagyonnyilatkozatának 2019. évi leadásáról és nyilvántartásba vételéről szóló tájékoztatóját. 

Megállapítható, hogy vagyonbevallás leadási kötelezettségének minden kötelezett határidőben 

eleget tett. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

13./ Napirend 

Tárgy: Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság beszámolója a képviselők KOMA 

rendszerben történő nyilvántartásáról  

 

Dr. Balogh Lóránd: Egy képviselő kis időre kikerült a nyilvántartásból, de azóta rendezte tartozását. 

Visszakerült a nyilvántartásba, de a rendszer havi egyszeri frissítése miatt a következő havi 

értesítőben már szerepelni fog. 
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Kárpáti Hajnalka: A bizottság megállapította, hogy a képviselők és a külsős bizottsági tag a KOMA 

rendszer nyilvántartásában szerepelnek. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi 

határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

23/2019. (I. 30.) számú határozata 

a képviselők KOMA rendszerben történő nyilvántartásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság 

beszámolóját elfogadja, és megállapítja, hogy Vál Község összes Önkormányzati képviselője, 

illetve bizottsági tagja is a KOMA adatbázisban szerepelnek. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

14./ Napirend 

Tárgy: Döntés a Digitális Jövőért Alapítvánnyal való együttműködési megállapodás 

elfogadásáról 

 

Bechtold Tamás: Bóna Ákos a Digitális Jövőért Alapítványtól azért van itt, hogy bemutassa a 

munkáját, hogyan valósulhat meg az Önkormányzattal együttműködve az elnyert WIFI4 EU 

pályázati pénzből a közösségi terekben ingyen wifi pontok kialakítása.  

 

Bóna Ákos: Mindenkit üdvözlök! 2017 óta vagyok Magyarország digitális nagykövete, és EU utazó 

nagykövet. Egy váli székhelyű alapítványon keresztül ismertem a települést. Amikor láttam, hogy 

Vál nyert a pályázaton, örültem, mert jó adottságai vannak a településnek, közel van Budapesthez. 

A Digitális Jövőért Alapítvány feladatai közé tartozik, hogy a magyar digitális jó gyakorlatot 

bemutassa, ismertté tegye, forrásokat tárjon fel a megvalósításához.  

Az alapítvány segítené az Önkormányzatot a teljes projekt dokumentáció feldolgozásában, az 

Európai Bizottság felé operatív módon képviselné az önkormányzatot, és segítene a megfelelő hazai 

partner felkutatásában, kiválasztásában.  

 

Csókás Zsolt: Milyen eszközökkel, hogy kell elképzelni ezeket a wifi pontokat?  

 

Bóna Ákos: Műszaki paramétereket nem tudok mondani, ezt a műszaki kollegák fogják tudni 

megválaszolni. Ha megvan az elképzelés, egy tervezet, hogy hol alakítanátok ki a közösségi 

pontokat, akkor az alapján a kollegák visszajeleznek, hogy az elnyert keretből mi a megvalósítható. 

Stabil, jó minőségű hálózatnak kell lennie, távolból az EU ellenőrzi a minőséget és a 

kihasználtságát. Érdemes ezeket a pontokat valamilyen szolgáltatás, funkció, oktatási pont, 

közösségi információs pont köré építeni. 

 

A képviselő-testület Vál Község Önkormányzat és a Digitális Jövőért Alapítvánnyal való 

együttműködési megállapodást 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

24/2019. (I. 30.) számú határozata 

a Digitális Jövőért Alapítvánnyal való együttműködési megállapodás elfogadásáról 
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1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Digitális Jövőért 

Alapítvány közötti együttműködési megállapodást elfogadja. 

 

2. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 

együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő. azonnal 

 

Bechtold Tamás megköszöni a beszámolót Bóna Ákosnak. Bóna Ákos megköszöni az 

együttműködést és elhagyja a termet. 

 

15./ Napirend 

Tárgy: Döntés Schreiter Katalin támogatási kérelméről 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság Schreiter Katalin kérelmét 

megtárgyalta és további megbeszélést javasol a témában a polgármesternek. 

 

Bechtold Tamás: Javaslom, napoljuk el a napirendi pontot. Mindenképpen szeretnénk támogatni 

Katalint, de több megoldás is szóba jöhet. Felveszem a kapcsolatot Katalinnal és az állatorvossal 

egy közös egyeztetésre. 

 

 

16./ Napirend 

Tárgy:  Döntés Vál Település Nívó-díjának odaítéléséről 

 

Bechtold Tamás: Amikor megalkottuk a díjat, azért hoztuk létre, mert például Berecz Zsombor 

teljesítményét nem tudtuk egyik meglévő díjunkkal sem méltányolni. Az új díjat létrehoztuk, de 

Berecz Zsombornak kiemelkedő teljesítményéért még nem ítéltük oda, erről nem hoztunk döntést. 

A díjat megterveztettük, a legyártása is megoldható, így akár a március 15-i ünnepségen át is 

adhatnánk. 

 

Csókás Zsolt: A díjat addig le lehet gyártatni?  

 

Bechtold Tamás: Igen, beszéltem a tervezővel, Szilárddal, meg van hozzá a megfelelő gyártási 

technika. Meg kell kérdezni Zsombort, hogy el tud-e jönni.  

 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással döntött Vál Település Nívó-díjának 

odaítéléséről és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

25/2019. (I. 30.) számú határozata 

Vál Település Nívó-díjának odaítéléséről 

 

 Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Berecz Zsombor vitorlázó 

világbajnoknak Vál Település Nívó-díját adományozza kiemelkedő sport teljesítménye 

elismeréséül. 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a díj 

legyártására és átadására. 
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Felelős: polgármester 

Határidő. azonnal 

 

17./ Napirend 

Tárgy: Döntés a Rákóczi Szövetség kérelméről és az önkormányzati támogatás 

felhasználásáról 

 

Bechtold Tamás: Javaslom, hogy ez évben is br. 50.000 Ft-tal támogassuk a Rákóczi Szövetséget. 

A tavalyi évben kapott önkormányzati támogatással elszámoltak. 

 

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

Szövetség br. 50.000 Ft-tal való támogatását javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a Rákóczi Szövetség beszámolóját 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

26/2019. (I. 30.) számú határozata 

a Rákóczi Szövetség beszámolójáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség 2018. évi szakmai munkájáról 

és az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással döntött a Rákóczi Szövetség kérelméről és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

27/2019. (I. 30.) számú határozata 

a Rákóczi Szövetség kérelméről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2019. esztendőben br. 50.000.- Ft 

összeggel támogatja a Rákóczi Szövetség (1027. Budapest, Szász Károly utca 1. IV/1.) határon túl 

élő diákok részére történő „Magyar Iskolaválasztási Program”-ot. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására és br. 50.000.- Ft 

támogatás elutalására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

18./ Napirend 

 Tárgy: Vál Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása 

 

Dr. Balogh Lóránd: 2013. július 1-től csak azok az Önkormányzatok részesülhetnek pályázati úton 

odaítélt támogatásokban, akik megfelelő hatályos esélyegyenlőségi tervvel rendelkeznek. 

Az esélyegyenlőségi program helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll. A helyzetelemzésben 

került meghatározásra, a Vál Községben élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a 

mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek és fogyatékkal élők a teljes lakossághoz 

viszonyítva milyen lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi, szociális és területi mutatókkal 
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rendelkeznek és ezek alapján milyen esélyegyenlőtlenségi problémákkal küzdenek. Az intézkedési 

terv tartalmazza a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 

intézkedéseket és megvalósításuk időrendi ütemezését, forrásszükségletét. A Kormány, az 

Önkormányzatok számára a Kormányhivatalban alkalmazott Helyi Esélyegyenlőségi 

szakembereken keresztül nyújt segítséget, mentorhálózat biztosításával. A most elfogadásra 

javasolt HEP megküldésre került a HEP referens számára is, véleményezésre, aki az anyagot 

tartalmilag és formailag is elfogadhatónak találta azt. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 

az Esélyegyenlőségi Programot elfogadni szíveskedjen. 

 

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

Esélyegyenlőségi Programot javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással Vál Község Helyi Esélyegyenlőségi 

Programját elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

28/2019. (I. 30.) számú határozata 

Vál Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról 

 

1.) Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Település Helyi Esélyegyenlőségi Programját 

a mellékletnek megfelelően elfogadja. 

 

2.) Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Balogh Lóránd jegyzőt, 

hogy az elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot küldje meg a Fejér megyei 

Kormányhivatal illetékeseinek publikálásra. 

 

Felelős: polgármester  

Közreműködik: jegyző 

Határidő: azonnal  

 

19./ Napirend: Egyebek 

 

-Földmérő megbízása: 

 

Bechtold Tamás. Megkezdtem a tárgyalást a „Sárközi” ingatlanok tulajdonosaival a sportcélú 

beruházáshoz szükséges területek megvásárlásáról. A következő lépés, hogy egy földmérő 

segítségével ki kell tűzni a területet és vázrajzot kell készíteni. A pontos terület nagyságokat ezután 

fogjuk tudni. Ez alapján készítheti el az ügyvéd az adásvételi szerződéseket. Bekértem ajánlatokat, 

az ár alapján tájékoztatom a testületet, hogy a sportcélú beruházáshoz szükséges ingatlanok 

telekalakítási, földmérési munkáinak elkészítésére nettó 300.000 Ft + ÁFA összegért a Geoszféra 

Bt-t/Acsai Imrét bízzuk meg. 

 

Van valakinek valamilyen témája az „Egyebek” napirendi pont keretében? 

 

-Lila bolt kérése: 

 

Ádám Zsuzsanna: A „Lila Bolt” dolgozói kértek meg, hogy terjesszem fel a problémájukat az 

ülésen. A bolt előtt a hirdetőtábla alatti kukát szemetesnek használják a vásárlók, gyorsan megtelik 

hulladékkal. A bejárat előtt elhelyeztek egy kis kukát, de ez nem oldotta meg a problémát. Arra 

kértek, hogy helyezzük át a hirdetőtáblát a kukával. 
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Bechtold Tamás: Szerintem ez megoldható, ha távolabb helyezzük el a bolttól, akkor remélhetőleg 

nem oda szemetelnek majd az emberek. Intézkedni fogok ez ügyben.  

 

-Ösztöndíj projekt:  

 

Ádám Zsuzsanna: Az EFOP pályázat keretében van lehetőség ösztöndíj projekt indításra. Arra 

gondoltunk, hogy mivel a Mészáros Alapítvány támogatja a jó tanulókat, így mi 1 millió forintból 

ösztönözhetnénk a gyerekeket, hogy minél többet javítsanak a tanulmányi eredményükön. A félévi 

jegyéhez képest legtöbbet javító, illetve a legszorgalmasabb tanuló kapna az évzárón jutalmat. Ha 

lesz lehetőségünk a jövőben is ilyen célú pályázatból finanszírozni, akkor ezzel hagyományt is 

teremthetnénk.  

 

-Fasor telepítés: 

 

Bechtold Tamás: Fák telepítésére az idén sem lesz pénz, ezért akciókkal, a lakosság bevonásával 

szervezhetnénk facsemete ültetést. Ha családok támogatnák, hogy egy csemetét vásárolnak és mi 

hozzájárulnánk a gödör kiásásával, támaszték leverésével, akkor megvalósulhat egy-egy szép fasor.  

 

-Forgalom lassító lámpa:  

 

Csókás Zsolt: Zsámbékon szereltek fel forgalomlassító lámpát, ha a megengedettnél gyorsabban 

hajt be valaki a településre, akkor a lámpa megállítja büntetésképpen. Szerintem ezt jó lenne 

alkalmazni, utánajárok, hogy milyen feltételekhez van kötve, megvalósítható-e Válban. 

 

-Pápa látogatás: 

 

Bechtold Tamás: Balánbánya testvérvárosunktól kaptunk meghívást, Ferenc pápa látogatást tesz 

Csíksomlyóra és szentmisét tart, a csíksomlyói búcsú előtti héten. Aki ráér akkor és érdekli, 

jelentkezhet. 

 

-Útfelújítás: 

 

Bechtold Tamás: Ötleteket várok, hogy az alábbi utakon kívül mely utak felújítását kellene 

legsürgősebben elkezdeni: 

-Ady Endre utca 

-Széchenyi utca 

-Tűzoltó szertár 

-Windisch sarok 

-Damjanich utca 

 

Kárpáti Hajnalka : Rónai közt és Kisközt javaslom.  

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 21.28 

órakor bezárja. 

     -k.m.f.- 

 

  Bechtold Tamás    Dr. Balogh Lóránd 

  polgármester     jegyző 

 

 

  Csókás Zsolt     Kocsis Bálint 

  hitelesítő     hitelesítő 


