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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 28-án 

  megtartott, rendes nyílt üléséről 

 

 

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

 

 

Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Kocsis Bálint képviselő 

Kárpáti Hajnalka képviselő, Krúdy Péter képviselő, Kőszegi László képviselő, Csókás 

Zsolt képviselő 

 

Meghívottként van jelen: 

Dr. Balogh Lóránd jegyző 

 

 

NAPIREND ELŐTT 

 

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

az ülés határozatképes, mivel a 6+1 fő képviselői létszámból 7 fő jelen van. Az ülést 19.00 órakor 

megnyitotta. 

 

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

51/2019. (III. 28.) számú határozata 

a képviselő-testület 2019. március 28-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. március 28-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek 

Kőszegi László és Kocsis Bálint képviselőket választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bechtold Tamás: A meghívóban kiküldött napirendhez képest lenne pár új téma, amit tárgyalnunk kell a 

mai ülésen, a meghívó kiküldése után még érkeztek anyagok. A képviselő-testület a javaslatot 7 igen, 0 

nem és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

52/2019. (III. 28.) számú határozata 

a képviselő-testület 2019. március 28-i ülés napirendjéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. március 28-i ülés napirendjét az alábbiak szerint 

fogadja el. 
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Napirend: 

1./ Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről 

2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről 

3./ A Váli Út Hagyományőrző Egyesület 2018. évi tevékenységéről és az önkormányzati támogatás 

felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása 

4./ A VÉKA Egyesület 2018. évi tevékenységéről és az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 

beszámoló elfogadása  

5./ A Velencei és Velencei-tó környéki Nagycsaládosokért és Rászoruló Családokért Alapítvány 

kérelmének megvitatása 

6./ Döntés közbeszerzési eljárás lefolytatására beérkezett árajánlatokról  

7./ Döntés a Sport-pálya közmű tervezésére beérkezett árajánlatokról  

8./ Vál Község 2021-2027-es időszakra vonatkozó fejlesztési igényeinek megvitatása  

9./ Vál Község rendezvény-sátrának bérbe adási lehetőségeinek megvitatása   

10./ Döntés a Goodwill Consulting Kft. árajánlatáról  

11./ Döntés bírósági ülnök jelölésekről  

12./ Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról 

szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

13./ Váli lakosok kérelmének megvitatása 

14./ Döntés Schreiter Katalin kérelméről 

15./ Döntés az orvosi rendelő kazán cséréjére beérkező árajánlatokról 

16./ Egyebek: 

- WIFI4EU pályázat műszaki tartalmának megvitatása 

- Nívó-díj átadásának megvitatása 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1. Napirendi pont 

Tárgy: Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről 

 

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

 

A képviselő-testület a két ülés közötti beszámolót 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal - vita nélkül 

- elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

53/2019. (III. 28.) 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 
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2./ Napirendi pont 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről 

 

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

 

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

a lejárt idejű határozatok teljesítésének elfogadásáról. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

54/2019. (III. 28.) számú határozata 

a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3./ Napirendi pont 

Tárgy: A Váli Út Hagyományőrző Egyesület 2018. évi tevékenységéről és az önkormányzati 

támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása 

 

Bechtold Tamás: A munkatervnek megfelelően felkértük Molnár Szilárd urat, a Váli Út Hagyományőrző 

Egyesület elnökét, hogy készítsen beszámolót az Egyesület 2018. évi tevékenységéről és az 

önkormányzati támogatás felhasználásáról. Elnök Úr a felkérésnek eleget tett. 

 

Ádám Zsuzsanna: A beszámoló így sajnos nem felel meg a követelményeknek, nem tesz említést az 

Önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról, így nem tudjuk elfogadni. Kérjük kiegészíteni, és a 

következő testületi ülésen újra vegyük napirendre. 

 

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

elutasítását javasolja a képviselő-testületnek. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

55/2019. (III. 28.) számú határozata 

a Váli Út Hagyományőrző Egyesület 2018. évi tevékenységéről és az önkormányzati támogatás 

felhasználásáról szóló beszámolóról 

 

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

munkájáról és az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elutasítja és hiánypótlásra 

visszaküldi. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4./ Napirendi pont 

Tárgy: A VÉKA Egyesület 2018. évi tevékenységéről és az önkormányzati támogatás 

felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása 
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Bechtold Tamás: A munkatervnek megfelelően felkértük Fábián Lászlóné asszonyt, a VÉKA Egyesület 

elnökét, hogy készítsen beszámolót az Egyesület 2018. évi tevékenységéről, valamint az 

Önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról. Elnök Asszony a felkérésnek eleget tett, a 

beszámolót mindenki olvashatta. 

 

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

elfogadta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

56/2019. (III. 28.) számú határozata 

a VÉKA Egyesület 2018. évi munkájáról és az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 

beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a VÉKA Egyesület 2018. évi munkájáról, valamint 

az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5./ Napirendi pont 

Tárgy: A Velencei és Velencei-tó környéki Nagycsaládosokért és Rászoruló Családokért Alapítvány 

kérelmének megvitatása 

 

Bechtold Tamás: Kérelem érkezett Velencei és Velencei-tó környéki Nagycsaládosokért és Rászoruló 

Családokért Alapítványtól. Szerintetek támogassuk-e őket és ha igen milyen összeggel? 

 

Ádám Zsuzsanna: A kérelemből nem derül ki, hogy Vál településen hány családot és miként támogatnak.  

 

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

elutasítását javasolja a képviselő-testületnek. Úgy gondolom, hogy a helyi támogatásokkal nagyobb 

segítséget nyújtunk a rászoruló családoknak. 

 

Bechtold Tamás felteszi szavazásra a Velencei és Velencei-tó környéki Nagycsaládosokért és Rászoruló 

Családokért Alapítvány kérelmének elutasítását. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

57/2019. (III. 28.) számú határozata 

a Velencei és Velencei-tó környéki Nagycsaládosokért és Rászoruló Családokért Alapítvány 

kérelméről 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A Velencei és Velencei-tó környéki 

Nagycsaládosokért és Rászoruló Családokért Alapítvány kérelmét elutasítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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6./ Napirendi pont 

Tárgy: Döntés közbeszerzési eljárás lefolytatására beérkezett árajánlatokról 

 

Bechtold Tamás: Az útfelújítási, támfalépítési, és útépítési munkálatokra egy építési eljárásban kerül sor. 

A munkálatokhoz közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, a közbeszerzési szolgáltatások elvégzésére 

megérkeztek az ajánlatok. Az alábbi ajánlatok érkeztek be. 

1. In-house Service Bt. (1172 Budapest, Göndör utca 3.) ajánlattevő ajánlatában az ellenszolgáltatásának 

összege: bruttó 800.000,-Ft 

2. Atinveszt Kft. (3600 Ózd, Mekcsey út 15..) ajánlattevő ajánlatában az ellenszolgáltatásának összege: 

bruttó 863.000,-Ft. 

3. Sugallat Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2461 Tárnok, Ősz utca 12.) ajánlattevő 

ajánlatában az ellenszolgáltatásának összege: bruttó 762.000,-Ft. 

Az ajánlatokból megállapítható, hogy a Sugallat Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által tett 

legkedvezőbb ajánlat. Precíz, megbízható cég hírében állnak, javaslom, hogy őket válasszuk. 

 

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

Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t a projekt megvalósítása érdekében. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

58/2019. (III. 28.) számú határozata 

a közbeszerzési eljárás lefolytatására beérkezett árajánlatokról 

 

Vál Község Önkormányzata a közbeszerzési eljárás lefolytatására a beérkezett árajánlatok közül a 

Sugallat Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2461 Tárnok, Ősz utca 12.) ajánlattevőt bízza meg 

bruttó 762.000,-Ft összeggel, a határozat mellékletében szereplő szerződés-tervezetben meghatározott 

feltételekkel.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7./ Napirendi pont 

Tárgy: Döntés a Sport-pálya közmű tervezésére beérkezett árajánlatokról 

 

Bechtold Tamás: A Sportcsarnok építéséhez az Önkormányzatnak kell biztosítani a fejlesztéssel érintett 

terület közművesítését, közúti kapcsolatainak biztosítását. Jelen ajánlatok a közúti létesítmények, a 

csapadékelvezetés, ivóvízellátás és szennyvízelvezetés tervezésére szólnak. Gáz és villany létesítéséhez 

külön kell keresnünk tervezőket. Az alábbi 3 ajánlat érkezett: 

1. Infra Solutions Betéti Társaság (8000 Székesfehérvár, Budai út 54. IX/4.) ajánlattevő ajánlatában az 

ellenszolgáltatásának összege: 2.910.000,-Ft alanyi adómentesen 

2. SKS Terv Kft. (1145 Budapest, Columbus utca 24. A ép.2.em.2.) ajánlattevő ajánlatában az 

ellenszolgáltatásának összege: 3.245.000,-Ft. alanyi adómentesen 

3. Szalai Sándor egyéni vállalkozó (8096 Sukoró, Borostyán u. 18.) ajánlattevő ajánlatában az 

ellenszolgáltatásának összege: 3.530.000,-Ft. alanyi adómentes 

 

 

Kárpáti Hajnalka: Rozbach Levente (Infra Solutions Betéti Társaság) ajánlata a legolcsóbb. A Pénzügyi, 

Alapellátási és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a képviselő-testületnek a Infra Solutions 

Betéti Társaság megbízását. 
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A képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

59/2019. (III. 28.) számú határozata 

a Sport-pálya közmű tervezésére beérkezett árajánlatokról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Sport-pálya közmű tervezésére 

beérkezett árajánlatok közül az Infra Solutions Betéti Társaságot (8000 Székesfehérvár, Budai út 54. 

IX/4.) bízza meg 2.910.000,-Ft (alanyi adómentes) összeggel, a határozat mellékletében szereplő 

szerződés-tervezetben meghatározott feltételekkel.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8./ Napirendi pont 

Tárgy: Vál Község 2021-2027-es időszakra vonatkozó fejlesztési igényeinek megvitatása 

 

Bechtold Tamás: Ötletek szeretnék kérni, a jövőben milyen fejlesztéseket javasoltok? 

Amikre gondoltam: 

-Kastély projekt 

-Vereb-Vál-Gyúró-Etyek útszakasz 

-Belterületi utak, járdák 

-Mentőállomás létrehozása 

-Létrás tűzoltóautó 

 

Ádám Zsuzsanna: Érdemes lenne a műemlékek megóvására is gondolni, még ha nem is önkormányzati 

tulajdon. Például a Torony, Mauzóleum, Katolikus templom belső. 

Vajda ház köré is lehetne infrastruktúrát kiépíteni, akár sátrazásra, erdei táborozásra alkalmassá tenni. 

A Faluház belső tere is átalakításra szorul, most kihasználatlan, üres.  

 

Kárpáti Hajnalka: a rendelő fölött meg kellene csinálni az orvoslakást, mert előbb-utóbb szükség lesz rá. 

 

Bechtold Tamás: Köszönöm szépen a javaslatokat. 

 

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

igényeket javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

60/2019. (III. 28.) számú határozata  

Vál Község 2021-2027-es időszakra vonatkozó fejlesztési igényeiről 

 

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021-2027-es időszakra vonatkozóan az 

alábbi településfejlesztési elképzeléseket és célokat fogalmazza meg: 

 

-Kastély projekt 

-Vereb-Vál-Gyúró-Etyek útszakasz kiépítése 

-Belterületi utak, járdák felújítása 
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-Mentőállomás létrehozása 

-Létrás tűzoltóautó vétele 

-Öregtorony felújítása 

-Mauzóleum felújítása 

-Katolikus templom belső felújítása 

-Vajda ház köré erdei táborhely kiépítése 

-Faluház belső terének felújítása 

-Egészségház tetőterében orvoslakás kialakítása 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti fejlesztési elképzelések megvalósításáért 

kutasson fel megvalósítási lehetőségeket. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9./ Napirendi pont 

Tárgy: Vál Község rendezvény-sátrának bérbe adási lehetőségeinek megvitatása 

 

Bechtold Tamás: Két megkeresés érkezett a sátorbérléssel kapcsolatban. Március 11-én érkezett kérés 

Nagy Bella váli lakostól, július 13-án családi összejövetelre szeretnék igénybe venni a sátrat. Március 14-

én Körtélyesi Adrienn váli lakostól kaptunk megkeresést, szintén július 13-i eseményre. Azt javaslom, 

hogy ha nem ütközik önkormányzati vagy helyi civil szervezetek rendezvényeivel, akkor egyedi jelleggel 

adjuk bérbe a sátrat alkalmanként br. 100.000 Ft-ért, ez esetben a korábban jelentkezőnek, Nagy Bellának. 

 

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

Képviselő-testületnek, hogy adja bérbe a sátrat július 13-ára Nagy Bella váli lakos részére  

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

61/2019. (III. 28.) számú határozata  

Vál Község rendezvény-sátrának bérbe adásáról 

 

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Önkormányzat 

tulajdonában lévő rendezvény-sátrat bérbe adja július 13-i eseményre br. 100.000 Ft-ért Nagy 

Bella részére (Vál, Arany János u. 34.) 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jövőben hasonló megkeresés esetén 

egyedi döntés alapján fenti összeg megfizetése után intézkedjen a sátor felállításáról. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10./ Napirendi pont 

Tárgy: Döntés a Goodwill Consulting Kft. árajánlatáról 

 

Bechtold Tamás: Érkezett egy árajánlat extra településfejlesztési szolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlat 

kiküldésre került. A Goodwill Consulting Fejlesztési Tanácsadó cég az induláskor nem volt sikeres, 

mostanában fejlődik a cég, sok sikeres pályázatot írnak. A csomagnak van egy fix díja, sikeres pályázat 

esetén siker díja.  
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Kárpáti Hajnalka: Gondolom, hogy több önkormányzatnak dolgoznak, vannak sablonjaik, amit 

feltöltenek adatokkal.  

 

Bechtold Tamás: A pályázati tevékenységünket eddig is egyedül megoldottuk. Szerintem nincs ezekre a 

szolgáltatásokra szükségünk. Kérem, hogy aki a Goodwill Consulting Kft. árajánlatát elutasítja, 

szavazzon. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

62/2019. (III. 28.) számú határozata  

a Goodwill Consulting Kft. árajánlatáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Goodwill Consulting Fejlesztési Tanácsadó Kft. 

(1162 Budapest, Timur utca 74.) extra településfejlesztési tanácsadói csomag ajánlatát elutasítja.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

11./ Napirendi pont 

Tárgy: Döntés bírósági ülnök jelölésekről 

 

Bechtold Tamás: Van valakinek javaslata? 

 

Kárpáti Hajnalka: Válról volt már valaki ülnök? Fizetnek érte? 

 

Dr. Balogh Lóránd: Van javadalmazás, munkából való távolléti díj, óradíj. 

 

Bechtold Tamás: Jelen ülés pillanatáig nem érkezett jelentkezés.  

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal arra kéri a testületet, 

hogy ne éljen bírósági ülnök delegálási lehetőségével. 

 

Bechtold Tamás Kérem a Képviselő testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy a 2019. évi ülnökválasztásra 

nem élünk bírósági ülnök delegálás lehetőségével, szavazzon. 

 

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

 

 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

63/2019. (III. 28.) határozata 

a bírósági ülnök jelölésekről 

 

Tekintettel arra, hogy a határozat meghozatalának pillanatáig nem érkezett egyetlen jelentkezés sem 

bírósági ülnöknek, így Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi ülnökválasztásra nem 

él bírósági ülnök delegálási lehetőségével. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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12./ Napirendi pont  

Tárgy: Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők 2019. évi 

illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

 

Dr. Balogh Lóránd: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az illetményalap emeléséről 

rendeletet alkotott az Közös Hivatal dolgozóira vonatkozóan. A Kormányhivatal illetékeseinek a 

tárgykörre vonatkozó jogszabály-értelmezése alapján, az illetményalap megemeléséhez a Közös 

Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületeinek külön-külön rendeletet kell 

alkotnia Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60.§ (6) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján. Egy évig van hatályban, utána visszaáll az eredeti 

illetményalapra. A rendelet hatálybalépésével a korábbi hatályát veszti. 

 

Bechtold Tamás: felteszi szavazásra a köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati 

rendelet elfogadását. 

 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelete 

a köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

13./ Napirendi pont  

Tárgy: Váli lakosok kérelmének megvitatása 

 

Bechtold Tamás: A lakosoktól kérelem érkezett szemetes kihelyezésére több utcába. Az idősek 

karácsonyi ünnepségén pedig az idősek kérték több pad kihelyezését. Kérem a javaslatokat, hova lenne 

jó kihelyezni. Kaptunk szórólapot akciós árakkal padokra és hulladák tárolókra az Aba-szer fémbútor 

Kft-től.  

 

Ádám Zsuzsanna: Szerintem az a baj, hogy a több kuka kihelyezése nem fogja megoldani a problémát, 

mert aki a boltból kilépve eldobja a szemetet, pedig ott van a kuka mellette, az máshol is el fogja dobni. 

A köztereken így is vannak kukák. azzal egyetértek, hogy a két buszmegállóba, ahol nincs kihelyezve oda 

tegyünk, de lakóövezeti utcákba nincs értelme szerintem. 

 

Bechtold Tamás: Javaslom, hogy tegyünk egy padot a Rónai közbe, ahol jelenleg is van. 

A Petőfi utca is meredek, oda is lehetne pihenőt elhelyezni. Bár ott szűk az utca, csak valakinek a háza 

elé lehetne elhelyezni, aminek lehet, hogy az ott lakó nem örülne. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal javasolja 2 kuka és 

egy pad beszerzését a szemetelés visszafogása érdekében. 

 

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

 

 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

64/2019. (III. 28.) határozata 

a váli lakosok kérelméről 
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1. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a buszmegállókból hiányzó 2 

db hulladák tárolót és egy padot vásárol. 

 

2. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen 

a termékek megrendeléséről és Vál közterületeire történő kihelyezéséről. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

14./ Napirendi pont  

Tárgy: Döntés Schreiter Katalin kérelméről  

 

Bechtold Tamás: Beszéltünk róla, hogy a kószáló kutyák egyre nagyobb gondot jelentenek a faluban. 

Schreiter Katalin, az Országos Állatvédőrség Alapítvány munkatársa eddig saját költségén vitte haza vagy 

fogadta be az állatokat. Az a kérése, hogy állítsunk fel egy kennelt, ahol ideiglenesen befoghatja a 

kutyákat további intézkedésig. A kutyakennel ára szállítással, összeszereléssel együtt bruttó 125.000.- Ft. 

Ezen kívül az ivartalanítási akciót is jó lenne mihamarabb elkezdeni, a tüzelési időszak előtt. Dr. 

Keresztesi-Fleck Bence állatorvossal egyeztetve készítettek árlistát az akciós ivartalanítási árakról kutya 

és macska esetében külön ivar és testsúly szerint. Az adott kedvezményt az Önkormányzat felé 

kiszámláznák. A keretösszeget szerintem legalább 250.000 forintban állapítsuk meg, ebből elég sok állat 

ivartalanításához hozzájárulnánk, és ha az akció sikeres, akkor további összeggel támogathatnánk.  

 

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

képviselő-testületnek kutyakennel beszerzését bruttó 125.000 Ft értékben és ivartalanítási akcióhoz való 

hozzájárulást bruttó 250.000,- Ft keretösszegig. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

65/2019. (III. 28.) számú határozata  

Schreiter Katalin kérelméről 

 

1. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kutyakennelt szerez be br. 125.000 

Ft értékben, a településen fellelt elkóborolt ebek ideiglenes elhelyezése céljából. 

 

2. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy együttműködve a Váli Völgy Vet 

állatorvosi rendelő üzemeltetőjével ivartalanítási akciót szervez, a település kisállatainak (kutyák, 

macskák) ivartalanítása érdekében. Az együttműködés keretében az Önkormányzat bruttó 250.000 Ft 

összeggel járul hozzá az állatorvosi rendelő által elvégzett ivartalanításokhoz jelen határozat mellékletét 

képező együttműködési megállapodásban lefektetett feltételeknek megfelelően. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

15./ Napirendi pont  

Tárgy: Döntés az orvosi rendelő kazán cséréjére beérkező árajánlatokról 

 

Bechtold Tamás: Az orvosi rendelőben meghibásodott a gázkazán. Az alkatrészek cseréje többe kerülne, 

mint egy új készükék, ezért kértünk árajánlatokat kazáncserére. Az alábbi 3 ajánlat érkezett: 
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1. Kovács Tamás gázvezeték és gázkészülék szerelő mester (8000 Székesfehérvár, Erzsébet u. 24.) 

ajánlattevő ajánlatában az ellenszolgáltatásának összege: bruttó 555.000,-Ft  

2. Thermo Épgép Kft. (1205 Budapest, Mártírok útja 75.) ajánlattevő ajánlatában az ellenszolgáltatásának 

összege: nettó 628.525.- Ft. + ÁFA 

3. Thermoclima Kft. (2142 Nagytarcsa, Csonka J. u. 1/A.) ajánlattevő ajánlatában az 

ellenszolgáltatásának összege: bruttó 812.000.- Ft.  

 

Kárpáti Hajnalka: Kovács Tamás gázvezeték és gázkészülék szerelő mester ajánlata a legolcsóbb. A 

Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a képviselő-testületnek Kovács 

Tamás megbízását. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

66/2019. (III. 28.) számú határozata 

az orvosi rendelő kazán cséréjére beérkező árajánlatokról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vál, Vajda János utca 2. szám alatti 

orvosi rendelő kazán készülék cseréjére beérkezett árajánlatok közül Kovács Tamás gázvezeték és 

gázkészülék szerelő mestert (8000 Székesfehérvár, Erzsébet u. 24.) bízza meg bruttó 555.000,-Ft 

összeggel, a határozat mellékletében szereplő szerződés-tervezetben meghatározott feltételekkel.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Egyebek: 

 

Tárgy: WIFI4EU pályázat műszaki tartalmának megvitatása 

 

Bechtold Tamás: A Vodafone ajánlatot adott az Önkormányzat, mint a Wifi4EU pályázat nyertes 

pályázója számára beltéri és kültéri wifi hálózati eszközök szállítására és telepítésére.  

 

Csókás Zsolt: Nekem az az észrevételem, hogy a már meglévő hálózatainkra szeretnének felcsatlakozni, 

ami nagyon leterhelné, nem tudná a garantált sávszélességet nyújtani. Nem oszthatjuk szét az 

Önkormányzat jelét, szerintem annak külön kellene egy router. Úgy látom, hogy az előfizetési díjat sem 

tartalmazza, erre is rá kellene kérdezni, mert azt külön megrendelni az Önkormányzatnak megterhelő, 

jelentős költség lenne.  

 

Dr. Balogh Lóránd: Kültéri wifi pontoknak a Tűzoltó Múzeum, Szent István tér, sportpálya, Tűzoltóság 

udvara, játszótér lett megjelölve, beltérinek a két iskola, védőnő, hivatal, fogorvos, faluház, könyvtár 

épülete. 

 

Bechtold Tamás: Mi elküldtük nekik az igényeinket, kijelöltük meglévő hálózatainkat és bejelöltük hova 

szeretnénk wifi pontokat. Ha a saját hálózatainkra csatlakozik, akkor annak nincs értelme. Egyeztetni 

fogok időpontot Bóna Ákossal, és a Vodafone képviselőivel, hogy olyan végpontokat építsenek ki, amely 

tartalmazza az előfizetést is.  
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Tárgy: Nívó-díj átadásának megvitatása 

 

Bechtold Tamás: Berecz Zsombor május végén jön haza két hétre, május 25-ét adta meg, amikor biztosan 

ráér. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Május 26-án választás lesz, ezért a szóba jöhető közösségi terek, mint az 

Önkormányzat, Iskola, Faluház mind szavazókörök lesznek, a kijelölt szavazóhelyeket zárva kell tartani.  

 

Bechtold Tamás: Külső helyszínen is gondolkozhatunk. 

 

Csókás Zsolt: A Hivatal előtti tér alkalmas lehet és onnan a Tűzoltóság udvarára sétálva a sátrat felállítva 

a vendéglátást meg lehetne oldani. 

 

Ádám Zsuzsanna: Az átadás köré lehetne szervezni egy kis műsort, akár egy beszélgetést, interjút 

Zsomborral. Ezt egy profi műsorvezető is vezethetné, a közönséget is belevonva, vetítéssel. Egy 

helyszínen legyen, ne kelljen mászkálni. A Tűzoltóság mögötti sport-pálya erre alkalmas lehet. 

 

Bechtold Tamás: Még egyeztetek Berecz Zsomborral az időpontról, hátha más időpont is alkalmas neki, 

hogy elkerüljük a választás miatti korlátozásokat. 

 

 

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt, az ülést 20.35-kor bezárja. 

 

 

-k.m.f.- 

 

 

 

  Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 

     polgármester            jegyző 

 

 

 

                    Kőszegi László                  Kocsis Bálint 

        hitelesítő            hitelesítő 


