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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 27-én 

  megtartott 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, Krúdy Péter képviselő 

 

Meghívottként van jelen: 

Dr. Balogh Lóránd jegyző, Klein Károly KSE elnök 

 

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 18.30 órakor megnyitotta. 

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

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-testületének 

29/2019. (II. 27.) számú határozata 

a képviselő-testület 2019. február 27-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. február 27-i ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőinek Kőszegi László 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, hogy kerüljön megvitatásra: 

Döntés a Vál Községi Sportbarátok Egyesülete kérelméről 

Döntés a „Sárközi ingatlanok” megvásárlásáról 

Döntés ifj. Kecskés Dénes kérelméről 

Döntés a Vajda János Általános Iskola kérelméről  

Belső ellenőrzési jelentés és intézkedési terv elfogadása 

Döntés Tóth Ferencné végrehajtási ügyéről 

 

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

alábbi határozatot hozta: 
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Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

30/2019. (II. 27.) számú határozata 

a képviselő-testület 2019. február 27-i ülésének napirendjéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. február 27-i ülésének napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el: 

 

Napirend:          

 

l./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

2./ Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről  

3./ Vál Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megvitatása és a költségvetési 

rendelet elfogadása 

4./ Vál Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek 2019-2022. évi fizetési 

kötelezettségeinek megállapítása 

5./ Az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

6./ A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi javaslata alapján a közterületek nemzeti 

ünnepeken történő fellobogózásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megvitatása és 

elfogadása 

7./ Beszámoló a Vál Község Sportbarátok Egyesületének 2018. évi tevékenységéről és az 

önkormányzati támogatás felhasználásáról 

8./ Beszámoló a Váli Faluszépítő és –védő Egyesület 2018. évi tevékenységéről és az 

önkormányzati támogatás felhasználásáról 

9./ Beszámoló a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi tevékenységéről 

10./ Döntés a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás egyes feladatainak ellátásáról 

és társulási megállapodásának módosításáról  

11./ Döntés a HPM Plus Kft. kérelmeiről 

12./ Döntés KRESZ tanfolyam megtartására beérkezett árajánlatokról 

13./ Döntés ösztöndíj pályázat kiírásának feltételeiről 

14./ Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány kérelmének megvitatása 

15./ Hópihe Gyermek Alapítvány kérelmének megvitatása 

16./ Döntés a Vál Községi Sportbarátok Egyesülete kérelméről 

17./ Döntés a „Sárközi ingatlanok” megvásárlásáról 

18./ Döntés ifj. Kecskés Dénes kérelméről: 

19./ Döntés a Vajda János Általános Iskola kérelméről  

20./ Belső ellenőrzési jelentés és intézkedési terv elfogadása 

21./ Döntés Tóth Ferencné végrehajtási ügyéről 

22./ Egyebek 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről 

 

Bechtold Tamás: Amennyiben nincs kérdés, felteszem szavazásra a beszámoló elfogadását. 
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A képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a két ülés közti 

fontosabb eseményekről szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

31/2019. (II. 27.) 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 

 

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

 

A képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással fogadta el a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

32/2019. (II. 27.) számú határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3./ Vál Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megvitatása és a költségvetési 

rendelet elfogadása 

 

Bechtold Tamás: Megkérdezi a testület tagjait, résztvevőket, hogy van-e a költségvetéshez 

hozzászólás. 

 

Dr. Balogh Lóránd: A polgármester úr egyes forrásfelhasználásra szánt összeghatárát javaslom 

500.000 Ft-ról 1.000.000 Ft-ra megemelni, melyről a testületnek utólag természetesen 

beszámol.  

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal és 

0 tartózkodással javasolja a Képviselő-testületnek a javasolt módosítást és a rendelet 

elfogadását. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 
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Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

33/2019. (II. 27.) számú határozata 

az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet szövegének módosításáról 

 

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

költségvetés rendelet tervezet szövegének javaslat szerintit módosítását elfogadja. 

 

2. A 2019. évi költségvetés rendelet szövegében az alábbi módosítás átvezetését kéri: 

-A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 1.000.000 Ft-ig a 

forrásfelhasználásról döntsön. A Polgármester a soron következő képviselő testületi 

ülésen köteles beszámolni a 500.000 Ft-ot meghaladó döntéseiről. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

A polgármester felteszi szavazásra az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadását, a 

képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi rendeletet hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelete 

Vál Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

 

(A rendelet szövege és mellékletei a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

4./ Vál Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek 2019-2022. évi fizetési 

kötelezettségeinek megállapítása 

 

Bechtold Tamás: Megkérdezi a testületet, van-e hozzászólás a napirendhez? 

 

dr. Balogh Lóránd: Az önkormányzatnak meg kell hozni ez ügyben döntését. A költségvetés 

stabilan lett megtervezve, így adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezünk az elkövetkező 

időben. 

 

Bechtold Tamás: A hitelkeretet visszamondtuk, a belterületi útépítés támogatására megérkezett 

a 70.000.000 Ft. Az adókból származó bevételre is számítunk. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

34/2019. (II. 27.) önkormányzati határozata 

Vál Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2019-2022. évi 

fizetési kötelezettségeinek megállapítására 
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Vál Község Önkormányzata költségvetési egyensúlyának megőrzése érdekében 2019 – 2022. 

között adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

5./ Az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

 

Bechtold Tamás: Közbeszerzés köteles beruházást jelen pillanatban nem tervezünk, így 

javaslom, hogy így fogadja el a testület a közbeszerzési tervet. Amennyiben szükséges, 

módosítani fogjuk. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal és 

0 tartózkodással javasolja a Képviselő-testületnek a közbeszerzési terv elfogadását. 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi összesített közbeszerzési tervét 6 igen, 0 nem 

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

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

35/2019. (II. 27.) számú határozata 

az Önkormányzat 2019. évi összesített közbeszerzési tervéről 

 

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben foglaltak szerint 

határozza meg az Önkormányzat 2019. évi összesített közbeszerzési tervét.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az éves összesített közbeszerzési terv 

nyilvánosságának biztosításáról, valamint erre irányuló igény esetén a Közbeszerzések 

Tanácsa, vagy az illetékes ellenőrző szervek részére történő megküldéséről gondoskodni 

szíveskedjen.  

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: jegyző 

 

 

6./ A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi javaslata alapján a közterületek 

nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet 

megvitatása és elfogadása 

 

Dr. Balogh Lóránd: Magyarország címerének és zászlójának használatáról törvényben 

rendelkezik, melyben előírja, hogy a közterületeket ünnepeken önkormányzati rendeletben 

meghatározott módon kell lobogózni.  

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal és 

0 tartózkodással javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet elfogadását. 
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A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot a 

Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi javaslatának elfogadásáról. 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

36/2019. (II. 27.) számú határozata 

a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi javaslatának elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal 

FE/02/521-1/2019. ügyszámon kelt javaslatát elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a közterületek nemzeti 

ünnepeken történő fellobogózásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletet alkotta: 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

3/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelete 

a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának rendjéről  

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

7./ Beszámoló a Vál Község Sportbarátok Egyesületének 2018. évi tevékenységéről és az 

önkormányzati támogatás felhasználásáról 

 

Bechtold Tamás: Megkérdezem megjelent vendégünket Klein Károlyt, hogy kívánja-e szóban 

kiegészíteni a beszámolót.  

 

Klein Károly: Van egy ifjúsági, egy felnőtt, egy senior csapatunk, és a Sikeres Csapatjátékokért 

Alapítvánnyal közösen az utánpótlás nevelés. Ott 4 korosztály van, az ovisokkal is kiegészült, 

ügyesek, lelkesek. 

 

Bechtold Tamás: Hány gyerek jár el edzésekre? 

 

Klein Károly: Kb. 30-35 gyerek van. 

-6-7 évesek, ott nincs tét, csak játszanak, nincs kapus sem. 

-7-9 évesek, náluk a pályaszokás kialakítása, játék szenvedély megtartása a cél. 

-11-13 évesek kisebb pályán játszanak, ott már próbálják rávezetni a területekre őket, kiből 

milyen játékos lehet. 

-14-15 közötti korosztályunk nincsen.  

-ifjúsági: Az ifjúsági utolsó helyen áll, a Martonvásári Egyesület megalakult, ezért sokan 

odamentek játszani. Sok a fiatal játékos, pár év és kitartás kell a győzelemhez. 

-A felnőtt csapat: 30-34 évesek, ingázik a csapat a 3-5. helyezés között, szeretnénk a dobogón 

végezni. 

-Senior 35+ évesek: Sokan vannak, 23-an, nehezen jönnek össze. Komolyan kell venni a 

bajnokságot, ki kell állítani a meccsekre a csapatokat, különben büntetést kell fizetni, ez minden 

korcsoportban így van. Középmezőnyben vannak. 
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Bechtold Tamás: Sikeres Csapatjátékokért Alapítványtól érkezik-e támogatás, edzők 

foglalkoznak-e a gyerekekkel? 

 

Klein Károly: Igen, képesítettek az edzők, minden évben elmennek egy hetes edzőtáborba a 

jelentkezők. Felszereléspótlások érkeztek, kapuk, könnyűek, tudnak velük gyakorolni a 

gyerekek.  

 

Bechtold Tamás: Köszönöm szépen a beszámolót. Van-e még a testület részéről hozzászólás? 

 

Kárpáti Hajnalka: A bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a beszámolót. 

 

A képviselő-testület a Vál Községi Sportbarátok Egyesületének 2018 évi tevékenységéről szóló 

beszámolót 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

37/2019. (II. 27.) számú határozata 

a Váli Sportbarátok Egyesületének 2018. évi munkájáról és az Önkormányzattól kapott 

támogatás felhasználásáról szóló beszámolóról 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Sportbarátok Egyesületének 2018. 

évi munkájáról és az Önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámolót 

elfogadja. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8./ Beszámoló a Váli Faluszépítő és –védő Egyesület 2018. évi tevékenységéről és az 

önkormányzati támogatás felhasználásáról 

 

Bechtold Tamás: Megkérdezi az Egyesület elnökét, van-e szóbeli kiegészítés az írásos 

beszámolóhoz? 

 

Ádám Zsuzsanna: Összegyűlt a pénz egy óralapra, a munka díja viszont külön költség, a 

villámhárító pont ott fut végig, ahova az óra is kerülne. Reméljük lesz még további felajánlás 

addig. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal és 

0 tartózkodással javasolja a Képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását. 

 

A képviselő-testület a Váli Faluszépítő és –védő Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót megtárgyalta és 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

38/2019. (II. 27.) számú határozata 

a Váli Faluszépítő és -védő Egyesület 2018. évi munkájáról és az Önkormányzattól 

kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámolóról 
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Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Faluszépítő és -védő Egyesület 

2018. évi munkájáról és az Önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról szóló 

beszámolót elfogadja. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
 

9./Beszámoló a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi 

tevékenységéről 

 

Bechtold Tamás: Van valakinek kérdése az anyaggal kapcsolatban? 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal és 

0 tartózkodással javasolja a Képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását. 

 

A képviselő-testület a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

39/2019. (II. 27.) számú határozata 

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 

2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi 

Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10./Döntés a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás egyes feladatainak 

ellátásáról és társulási megállapodásának módosításáról  

 

A képviselő-testület a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás társulási 

megállapodásának módosítását 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

40/2017.(II.28.) számú határozata 

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 

egyes feladatainak ellátásáról és társulási megállapodásának módosításáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási megállapodásának módosítását elfogadja. 

 

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

foglalt módosításokkal aláírja.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza Martonvásár Város Önkormányzatát, hogy a 

tűzoltóságoknak biztosított támogatások nyújtását rendeletben szabályozza, a mellékletben 

szereplő rendelet tervezetnek megfelelően.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

11./Döntés a HPM Plus Kft. kérelmeiről 

 

Bechtold Tamás. Van észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? 

 

Kárpáti Hajnalka: Minőségi problémákról érkezett visszajelzés az óvoda részéről. Kérem, hogy 

a jelzés jusson el az étkezést biztostó HPM Plus Kft. vezetéséhez. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a HPM Plus Kft. kérelmét 

elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

41/2019. (II. 27.) számú határozata 

a HPM Plus Kft. kérelmeinek elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a HPM Plus Kft. kérelmeit, mely 

szerint a közétkeztetési feladatok ellátását 2019.04.01-től 4%-os áremeléssel nyújtja:  

a) Önkormányzat  

b)  Váli Mesevölgy Óvoda részére.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve az intézményvezetőt hogy a 

mellékletben foglalt szerződés módosítássokat aláírják.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

12./Döntés KRESZ tanfolyam megtartására beérkezett árajánlatokról 

 

Bechtold Tamás: B kategóriás KRESZ tanfolyam megtartására 3 ajánlatot kértünk be. Az alábbi 

ajánlatok érkeztek: 

-Budiás Autós-Motoros Iskola 850.960 Ft 

-Tauszky Autósiskola 903.100 Ft 

-StarT Jogsi Bt. 947.890 Ft 

 

A beérkezett ajánlatok közül a Budiás Autós –Motoros Iskola ajánlata a legkedvezőbb, az e-

learning tandíj mellett konzultációt és elméleti vizsgadíjat is tartalmaz. Javaslom, hogy őket 

válasszuk. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy szavazzon. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a KRESZ tanfolyam 

megtartására beérkezett árajánlatokról döntött és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
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42/2019. (II. 27.) számú határozata 

KRESZ tanfolyam megtartására beérkezett árajánlatokról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KRESZ tanfolyam megtartására beérkezett 

árajánlatok közül a Budiás Autós- Motoros Iskolát (2030 Érd, Felső u. 2,) választotta, br. 

850.960 Ft összeggel. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

13./Döntés ösztöndíj pályázat kiírásának feltételeiről 

 

Bechtold Tamás: Az Ürményi tanulmányi ösztöndíj a váli diákok részére, a 2018-2019-es tanév 

második félév végéig az előző félévhez képest legtöbbet javító, vagy legszorgalmasabb diákok 

részére támogatást nyújt, mely EFOP pályázat keretében a projekt terhére valósul meg. A 

támogatottak száma max. 25 fő. A jelölteket a Váli Vajda János Általános Iskola nevelőtestülete 

terjeszti a képviselő-testület elé a tanévzáró konferenciát követően, az átadásra lehetőleg a 

tanévzáró ünnepélyen kerülne sor. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az ösztöndíj pályázat 

kiírásának feltételeiről döntött, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

43/2019. (II. 27.) számú határozata 

Vál Község Ürményi Tanulmányi Ösztöndíj pályázat kiírásának feltételeiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vál Község Ürményi Tanulmányi Ösztöndíj 

pályázat alapítását, illetve a pályázat kiírásának feltételeit az előterjesztés szerinti tartalommal 

elfogadja.  

 

A Képviselő-testület a pályázati feltételeket jelen határozat mellékletében szereplő pályázati 

kiírás, illetve pályázati adatlap szerint állapítja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

14./ Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány kérelmének megvitatása 

 

Bechtold Tamás: A támogatást kérő alapítványok közül úgy gondolom, inkább őket 

támogassuk, a Tűzoltó utcai SE Gyermekklinika részére szereznek be felszerelést. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal és 

0 tartózkodással javasolja a Képviselő-testületnek a táogatás elfogadását. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a Segítő szívvel, jó 

szándékkal Közhasznú Alapítvány kérelmét elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta:  

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
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44/2019. (II. 27.) számú határozata 

a Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány kérelméről 

 

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

Alapítványt br. 50.000.- Ft-tal kívánja támogatni, melynek felhasználásról az alapítvány köteles 

beszámolni. 

 

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

ezt követően a támogatás folyósításáról történő intézkedésre. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

15./ Hópihe Gyermek Alapítvány kérelmének megvitatása 

 

Bechtold Tamás: Nem érint körzetileg bennünket, úgy gondolom támogassák őket az ottani, 

Borsod-megyei önkormányzatok.  

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal a kérelem 

elutasítását javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Bechtold Tamás: Kérem a testületet, hogy aki a Hópihe Gyermek Alapítvány kérelmének 

elutasítása mellett dönt, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással döntött Hópihe Gyermek 

Alapítvány kérelméről, melyről az alábbi határozatot hozta:  

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

45/2019. (II. 27.) számú határozata 

a Hópihe Gyermek Alapítvány kérelméről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hópihe Gyermek Alapítvány kérelmét 

elutasította. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

16./Döntés a Vál Községi Sportbarátok Egyesülete kérelméről 

 

 

Bechtold Tamás: A Vál Községi Sportbarátok Egyesülete azzal a kéréssel fordult a képviselő-

testülethez, hogy támogassuk őket az évkezdéshez szükséges összeggel. Az évre a 

működésükhöz 650.000.- -700.000.- Ft-ra lenne szükségük, de 300.000.- Ft-ot javaslok az év 

kezdéshez nyújtani, remélve, hogy más forrásból is kapnak támogatást az év közbeni 

működéshez.  

 

Kárpáti Hajnalka: A bizottság a Vál KSE részére 2019. évre 300.000 Ft támogatás biztosítását 

4 igen szavazattal elfogadta és javasolja a képviselő-testületnek. 
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A polgármester felterjesztette szavazásra a kérelmet, melyről a képviselő-testület 6 igen, 0 nem 

szavazattal és 0 tartózkodással döntött és az alábbi határozatot hozta:  

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

46/2019. (II. 27.) számú határozata 

a Vál Községi Sportbarátok Egyesülete kérelméről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évre br. 300.000.- Ft-tal kívánja 

támogatni a Vál Községi Sportbarátok Egyesületét, melynek felhasználásról az egyesület 

köteles beszámolni. 

 

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

ezt követően a támogatás folyósításáról történő intézkedésre. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

17./ Döntés a „Sárközi ingatlanok” megvásárlásáról 

 

Bechtold Tamás: A testület beleegyezését szeretném kérni a „Sárközi telkek” megvásárlásához, 

adás-vételi szerződések megkötéséhez. Az ingatlanok változási vázrajzai alapján az ügyvéd el 

tudja kezdeni a munkát. A sportcélú beruházásokhoz az alábbi ingatlanokat szükséges 

megvásárolni: 

HRSZ   m2     tulajdonos   cím    összeg 900Ft/m2 

481    1091      Körtélyesi István  Szent István tér 23/A        981900 Ft 

484    1919      Krain József   Szent István tér 21.                1727100 Ft 

487    6155      Lindmayer Ferenc  Szent István tér 19.        6000000 Ft 

488     268      Horváth Anikó  Szent István tér 17.               241200 Ft 

489     293       Molnár László  Szent István tér 15.                263700 Ft  

                        Molnár Lajosné 

490     181       Szedlák Béláné  Szent István tér 13.               162900 Ft 

                        Vabrik Zoltánné   

                                                                         Összesen :     9376800 Ft 

Aki a felsorolt helyrajzi számú ingatlanok telekrészeinek adott értéken történő megvásárlásával 

egyetért, kérem szavazzon. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal és 

0 tartózkodással javasolja a Képviselő-testületnek a vásárlások elfogadását. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással döntött a „Sárközi telkek” 

megvételéről, melyről az alábbi határozatot hozta:  

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

47/2019. (II. 27.) számú határozata 

ingatlanok megvásárlásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az alábbi ingatlanrészek megvételét: 

HRSZ:   m2    tulajdonos cím     összeg 900Ft/m2 
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481    1091    Körtélyesi István Szent István tér 23/A        981900 Ft 

484    1919    Krain József Szent István tér 21.                   1727100 Ft 

487    6155    Lindmayer Ferenc Szent István tér 19.          6000000 Ft 

488     268      Horváth Anikó Szent István tér 17.               241200 Ft 

489     293      Molnár László Szent István tér 15.                263700 Ft  

                      Molnár Lajosné 

490     181      Szedlák Béláné Szent István tér 13.              162900 Ft 

                      Vabrik Zoltánné   

                                                                       Összesen :    9376800 Ft. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződések aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

18./ Döntés ifj. Kecskés Dénes kérelméről: 

 

Bechtold Tamás: Vételi ajánlat érkezett egy szabadhegyi telek megvásárlására, 1933 nm 

területű önkormányzati telek. Ifj. Kecskés Dénes 600.000 Ft-os ajánlatott tett, a méheit szeretné 

kihelyezni.  

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal a kérelem 

elutasítását javasolja a Képviselő-testületnek. Javaslom a polgármester úrnak, hogy készítsen 

tervezetet az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok hasznosítására.  

 

Bechtold Tamás: Kérem, hogy aki 2003 hrsz-ú ingatlan vételi szándéknyilatkozatát elutasítja, 

szavazzon. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással döntött ifj. Kecskés Dénes 

kérelméről, melyről az alábbi határozatot hozta:  

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

48//2019. (II. 27.) számú határozata 

2003 hrsz-ú ingatlan vételi szándéknyilatkozatról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja az ingatlan megvásárlására irányuló 

szándéknyilatkozatot. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy intézkedjen az ingatlan 

kitakarításáról és keressen hasznosítási lehetőséget az ingatlan jövőbeni használatára 

vonatkozóan. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

19./ Vajda János Általános Iskola kérelme  

 

Bechtold Tamás: Az Iskola segítséget kér a Vajda Szavalóverseny lebonyolításához, a 

zsűritagok úti költségének támogatásához. A Bizottság javaslata alapján, tekintettel a kért 
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támogatás mértékére, így ebben a napirendi pontban döntés meghozatalára nem lesz szükség. 

Polgármesteri hatáskörben igyekszünk megoldani ezt a témát. 

 

20./ Belső ellenőrzési jelentés és intézkedési terv elfogadása 

 

Bechtold Tamás: megkérem jegyző urat, hogy ismertesse a jelentést. 

 

Dr. Balogh Lóránd: A belső ellenőr a saját tevékenységünket vizsgálta. Észrevételeket tett 

társadalmi szervezetek elszámolási rendjével kapcsolatban, a nyilvántartás adattartalma miatt, 

és pénzügyi ellenjegyzés mulasztása miatt. Mindegyiket próbáljuk orvosolni, az analitikus 

nyilvántartás esetében, és az önkormányzatoktól kapott támogatások elszámolásánál a 

szükséges kiegészítés megtörtént. Jogosulatlan kifizetésre nem került sor. Intézkedési terv 

készült.  

 

Bechtold Tamás: felkérte szavazásra a képviselőket a belső ellenőri jelentés és intézkedési terv 

elfogadásáról. 

 

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

belső ellenőri jelentés és intézkedési terv elfogadásáról: 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

49/2019. (II. 27.) számú határozata 

a belső ellenőri jelentés és intézkedési terv elfogadásáról. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőri jelentést és az intézkedési tervet 

a határozat mellékletének megfelelően elfogadta. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

21./ Döntés Tóth Ferencné végrehajtási ügyéről 

 

Bechtold Tamás: Tájékoztatni szeretném a testületet Tóth Ferencné peres ügyével 

kapcsolatban. Az ügyvéd tájékoztatott a hátralévő tartozásokról, mely jelenleg a végrehajtási 

eljárás költségeivel együtt 14.292.035 Ft. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a régóta 

fennálló tartozás rendezése érdekében kössünk egyezséget Tóth Ferencnével. 

Tóth Ferencné tartozását ingatlan beszámításával és a köztes összeg megfizetésével kívánja 

rendezni. Felbecsültettük a felajánlott ingatlanokat. Az értékbecslő az Arany János utcai 

ingatlanokra összesen 8.651.000 Ft-ot állapított meg.  

 

Kérem a képviselő-testületet, hogy támogassa az Önkormányzat Tóth Ferencnével szembeni 

végrehajtási eljárásában született egyezség elfogadását. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja 

a Képviselő-testületnek az egyezségmegkötését. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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Vál Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

50/2019. (II. 27.) számú határozata 

az Önkormányzat Tóth Ferencnével szembeni végrehajtási eljárásában 

született egyezség elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat Tóth Ferencnével szemben fennálló 

13.073.230,- Ft követelésének kiegyenlítése érdekében Tóth Ferencnével megállapodást 

kössön akként, hogy Tóth Ferencné fennálló tartozásába beszámítják az adós lánya, dr. 

Tóth Rita általa az Önkormányzat részére felajánlott váli 46/1 hrsz., 46/2 hrsz. és 46/4 hrsz. 

alatt felvett ingatlanokat – az ingatlanok vonatkozásában elkészített ingatlanforgalmi 

szakvéleményben foglalt – összesen 8.651.000,- Ft értékben, amennyiben Tóth Ferencné 

az ingatlanok értéke és a fennálló tartozása közötti különbözetet az Önkormányzat 

pénztárába befizeti; 

 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az értékbecslésben szereplő vételáron az adásvétellel 

vegyes engedményezési megállapodást és a jogügylethez kapcsolódó valamennyi iratot 

aláírja; 

 

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodás elkészítésére ügyvédi megbízási 

szerződést kössön dr. Petrik Péter ügyvéddel, illetve hogy a Tóth Ferencné I. rendű és dr. 

Tóth Rita II. rendű alperesek ellen szerződés érvénytelensége iránt folyamatban lévő peres 

eljárásra, valamint Tóth Ferencné adós elleni végrehajtási eljárásra vonatkozó ügyvédi 

megbízási szerződést az ügyvéddel történő egyidejű elszámolás mellett megszüntesse; 

 

4. felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy az ingatlanok tulajdonjogának az 

Önkormányzatra történő átruházása és a különbözet befizetése esetén a felek között 

folyamatban lévő végrehajtási eljárásban az adós tartozásának megfizetését bejelentse. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

22./ Egyebek 

 

Bechtold Tamás: Van-e valakinek témája az egyebek napirendi ponthoz? 

 

Kőszegi László: A tavaszi metszések és kerti munkálatok elkezdésével kapcsolatban lenne egy 

javaslatom. Meghirdethetnénk a faluban, hogy a levágott gallyakat ne eltüzeljék a kertekben, 

hanem készítsék ki a ház elé. Így aprítóval feldarabolva, ledarálva hasznosíthatnánk, és a füst 

is kevesebb lenne égetések alkalmával.  

 

Bechtold Tamás: Támogatom a javaslatot, kampánnyal, szóróanyagokkal felhívhatjuk a 

lakosság figyelmét, melyben kérjük, hogy a gallyakat, faágakat kisebb adagokban összekötve a 

megadott napokon helyezzék ki. A pelletüzem a használatbavételi eljárást követően, 

ünnepélyes avató után készen áll majd a működésre, és hasznosíthatjuk a háztartásokban 

keletkező fa hulladékokat. 
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Kőszegi László: A német testvértelepüléstől érkezett meghívás a testület részére, szívesen 

látnak minket vendégül augusztus 1-5 között egy buszos kirándulás keretében.  

 

Bechtold Tamás: Az egyik pályázatban van lehetőség tanulmányút finanszírozására, ami a 

programokat, útiköltséget fedezné. Célszerű lenne fiatalokat is bevonni, a jövőre való tekintettel 

kapcsolatokat építeni, ők jól kommunikálnak angolul, németül. 

 

Kőszegi László: Kérem szépen a jelentkezéseket, megkezdjük a szervezést.  

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 19.30 

órakor bezárja. 

 

-k.m.f.- 

 

 

  Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 

    polgármester                           jegyző 

 

 

 

  Kőszegi László         Kocsis Bálint 

       hitelesítő              hitelesítő 

 


