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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 22-én 

  megtartott rendkívüli, 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, Csókás Zsolt képviselő 

 

Meghívottként van jelen: Dr. Balogh Lóránd jegyző, Dudás Béla bizottsági tag 

 

NAPIREND ELŐTT 

 

Bechtold Tamás polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, az ülés 

határozatképes, mivel a 6+1 fő képviselői létszámból 5 fő jelen van, Krúdy Péter és Kőszegi 

László képviselő jelezte távolmaradását. Az ülést 18.00 órakor megnyitotta. Javaslatot tesz a 

jegyzőkönyv hitelesítőkre Ádám Zsuzsanna alpolgármesterre és Kárpáti Hajnalka képviselőre, 

valamint a jegyzőkönyvvezetőre, Jakab Jusztinára. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

128/2019. (VIII. 22.) önkormányzati határozata 

a képviselő-testület 2019. augusztus 22-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. augusztus 22-i ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőinek Ádám Zsuzsanna alpolgármestert és Kárpáti Hajnalka képviselőt választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ezt követően a polgármester a meghívóban szerelő napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot, a 

meghívóban kiküldött napirendeken túl kéri, hogy egyebekben kerüljön megvitatásra:  

-Döntés a közművelődési pályázaton való indulásról 

-Döntés az RTL Klub Kalandozó című magazinműsorára vonatkozó médiaajánlatról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

129/2019. (VIII. 22.) önkormányzati határozata 

a képviselő-testület 2019. augusztus 22-i ülés napirendjéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. augusztus 22-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el. 

Napirend:  

 

l./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehatásáról   

 

2./ Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről   
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3./ Ivóvíz közmű Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása  

 

4./ Szennyvíz közmű Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése   

 

5./ A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés 2018. évi helyzetéről  

és a bűnmegelőzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadása 

 

6./ Szakmai beszámoló a Vörösmarty Mihály Könyvtár által ellátott KSZR rendszer 2018. évi 

tevékenységéről   

 

7./ Döntés közmeghallgatás időpontjáról  

 

8./ Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

 

9./Döntés a közművelődési pályázaton való indulásról 

 

10./ Egyebek: 

-Döntés az RTL Klub Kalandozó című magazinműsorára vonatkozó médiaajánlatról 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1./ Napirendi pont 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről 

 

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

 

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

határozatot hozta a lejárt idejű határozatok teljesítésének elfogadásáról. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

130/2019. (VIII. 22.) önkormányzati határozata 

a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2./ Napirendi pont 

Tárgy: Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről 

 

Bechtold Tamás: Van valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban? 

Kárpáti Hajnalka: A focipálya rendbe lett téve? 

 

Bechtold Tamás: Igen, nagyszerű lett a pályán a fű, teljesen rendben van.  

 

Kárpáti Hajnalka: A támfal dolga is rendben van? 
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Bechtold Tamás: Igen, minden rendben van, az érintettekkel minden rendezve lett. Amennyiben 

nincs további kérdés, felteszem szavazásra a beszámoló elfogadását. 

 

A képviselő-testület a két ülés közötti beszámolót 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal - vita 

nélkül - elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

131/2019. (VIII. 22.) önkormányzati 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 

 

3. Napirendi pont 

Tárgy: Ivóvíz közmű Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása 

 

Bechtold Tamás: Ezzel kapcsolatban van kérdés?  

 

Kárpáti Hajnalka: Időnként irdatlan minőségű, fertőtlenítős a víz, jó lenne, ha időben jeleznék. 

 

Bechtold Tamás: Valamikor fertőtlenítik a rendszert. Aki egyetért a terv elfogadásával, kérem 

kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

132/2019. (VIII. 22.) számú önkormányzati határozata  

az I/16. Vál község ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-05829-1-001-00-13) víziközmű rendszer 

2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a I/16. Vál község ivóvízszolgáltató 

rendszer-V (11-05829-1-001-00-13) víziközmű rendszer ellátásért felelőse/ ellátásért felelősök 

nevében eljáró Önkormányzata, a 2020-2034. évi GFT-t megismerte és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1.)  Vál Község Önkormányzat Képviselő testülete, a melléklet szerinti I/16. Vál község 

ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-05829-1-001-00-13) víziközmű rendszer 2020-2034. évi 

GFT felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint véleményezésre jogosult elfogadja. 

 

2.)  Vál Község Önkormányzat Képviselő testülete, a melléklet szerinti I/16. Vál község 

ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-05829-1-001-00-13) víziközmű rendszer 2020-2034. évi 

GFT beruházási tervét – melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató készített el- 

megismerte és jóváhagyja. 

 

3.)  Az I/16. Vál község ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-05829-1-001-00-13) víziközmű 

rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-

gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.  
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. Napirendi pont 

Tárgy: Szennyvíz közmű Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése 

 

Bechtold Tamás: Nem rég történtek javítások a rendszeren. A javítások elvégzésére számlát 

nyújtottak be. A javítások Baracskán és Kajászón történtek, de mivel fővezetékről volt szó, így a 

lakosság számával arányosan nyújtották be a számlát. Nekünk is fizetnünk kellett. Amúgy a 

rendszerrel minden rendben van. Boriszov Zoltán Baracska Község polgármestere elhunyt, meg 

kell említenünk, hogy Ő volt ennek a társulásnak a vezetője. Hosszú ideig vezette a települést, 

őszinte részvétünket fejezzük ki. Kérem, szavazzunk a terv elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

133/2019. (VIII. 22.) számú önkormányzati határozata  

I/68. Baracska és térsége szennyvízelvezetés és -tisztítás-SZV elnevezésű víziközmű rendszer 

2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a I/68 Baracska és térsége szennyvízelvezetés és -

tisztítás-SZV elnevezésű víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervét 

megtárgyalta és elfogadta.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Gördülő Fejlesztési Terv benyújtásához 

szükséges nyilatkozatok és meghatalmazások megtételére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. Napirendi pont 

Tárgy: A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés 2018. évi helyzetéről és a 

bűnmegelőzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadása 

 

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

 

Kárpáti Hajnalka: Jól állunk, a beszámolóban az egész megye be van mutatva.  

 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

134/2019. (VIII. 22.) számú önkormányzati határozata 

a gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés 2018. évi helyzetéről és a bűnmegelőzési 

tevékenységről szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Fejér Megyei 

Kormányhivatal gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés 2018. évi helyzetéről és a 

bűnmegelőzési tevékenységről szóló beszámolót.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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6. Napirendi pont 

Tárgy: Szakmai beszámoló a Vörösmarty Mihály Könyvtár által ellátott KSZR rendszer 

2018. évi tevékenységéről 

 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

135/2019. (VIII. 22.) számú önkormányzati határozata 

a Vörösmarty Mihály Könyvtár KSZR rendszerrel kapcsolatos 2018. évi tevékenységéről 

 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vörösmarty Mihály Könyvtár KSZR 

rendszerrel kapcsolatos 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. Napirendi pont 

Tárgy: Döntés közmeghallgatás időpontjáról (szóbeli előterjesztés) 

 

Bechtold Tamás: Szeptember végi, október eleji időpont lenne jó.  

 

Kárpáti Hajnalka: Pénteki időpont lenne jó. A 20-a megfelelő lehet.  

 

Dr. Balogh Lóránd: Ez lehet a testületi üléssel egybekötött közmeghallgatás, előtte bizottsági 

üléssel. 

 

Bechtold Tamás: Szeptember 20-át (péntek), 18:00 órát javaslom a közmeghallgatás 

időpontjának.  

 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

136/2019. (VIII. 22.) számú önkormányzati határozata  

a Közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Közmeghallgatás időpontját 

2019. szeptember 20-án 18.00 órára tűzi ki. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8. Napirendi pont 

Tárgy: Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

 

Bechtold Tamás: Jegyző Úr egyeztetett a javasolt személyekkel, elvállalták a feladatot. Az 

egyeztetésre az esetleges érintettségek miatt van szükség. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Rokoni szálak és érintettség miatt nem egyszerű az új tagok választása. 

Kérem a bizottsági tagok elfogadását és megválsaztását. 

 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

137/2019. (VIII. 22.) számú önkormányzati határozata  

a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Választási eljárásról szóló 2013.évi 

XXXVI. törvény 23.§-a alapján biztosított hatáskörében a Helyi Választási Bizottság  

 

tagjává:     Juhász Viktor 2473 Vál, .Vajda János u. 29. sz.  

                           Lakos Ákos 2473 Vál, Malom u. 23. sz. 

                           Becsei Sándorné 2473 Vál, Kossuth u. 49. sz. 

 

         póttagjává: Fébertné Ág Erzsébet 2473 Vál, Rákóczi u. 1. sz.  

                           Szókó Attiláné 2473 Vál, Tabán u. 6. sz.  

   

alatti lakosokat megválasztja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Balogh Lóránd jegyző 

 

9. Napirendi pont 

Tárgy: Döntés a közművelődési pályázaton való indulásról 

 

Bechtold Tamás: Ismertetném a pályázatot: Az emberi erőforrások minisztere pályázatot hirdet 

közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. 

A pályázat célja: közművelődési alapszolgáltatások megszervezése érdekében központi 

költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású vagy a települési önkormányzattal 

kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési intézmény vagy közösségi 

színtér műszaki, technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének 

karbantartására, felújítására. 

A pályázaton az önkormányzatok által biztosított önrészt kiegészítő vissza nem térítendő 

költségvetési támogatás igényelhető. A támogatást az önkormányzatok által az egyes célok 

tekintetében vállalt önrészt alapul véve, arányossági számítással kell megállapítani. A támogatás 

minimális mértéke 100 000 Ft. A támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg a vállalt 

önrész kilencszeresét. 

Van ötletetek, lehet-e fejleszteni még az előadótermet? Pl. hangtechnikát?  

 

Csókás Zsolt: Persze, lehet, minőségi hangtechnikát össze lehet rakni.  

 

Kocsis Bálint: Nincs mit vesztenünk.  

 

Bechtold Tamás: Három millió forint esetén 300.000 Ft-t önrészt biztosítanánk.  

 

A polgármester felteszi szavazásra a pályázaton való részvételt, melyet a képviselő-testület 5 igen, 

0 nem, 0 tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

138/2019. (VIII. 22.) számú önkormányzati határozata  

a közművelődési pályázaton való indulásról 

 

1. Vál Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2019. évben indulni kíván az emberi 

erőforrások minisztere által meghirdetett „Közművelődési Érdekeltségnövelő Támogatás” 
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pályázaton, melynek keretében 3.000.000 Ft-os beszerzéshez, 2.700.000.- Ft igényelt 

támogatás elnyeréséhez 300.000.- Ft. önrészt biztosít. A 300.000.- Ft önrészt az 

Önkormányzat 2019. évi költségvetésének terhére biztosítja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos eljárás sikere 

érdekében minden szükséges nyilatkozatot, eljárást megtegyen. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10. Egyebek: 

-Döntés az RTL Klub Kalandozó című magazinműsorára vonatkozó médiaajánlatról 

 

Bechtold Tamás: Megkeresett az RTL Klub, februárban indult turisztikai magazinműsorára, a 

 Kalandozóra vonatkozó média ajánlatunkat küldték el. Ezt ismertetném: A műsor  főként arra 

szolgál, hogy egy adott településen belül látnivalókat,  programajánlókat kínáljunk, illetve 

bemutassunk olyan úti célokat is, amelyek  esetleg kevésbé ismertek. A 10.06.-i adásunkban az 

Önök régióját szeretnénk bemutatni  turisztikai, kulturális megközelítésben, melynek keretében az 

Önök települését  is meg szeretné szólítani szerkesztőségünk. Egy néhány perces beltartalom 

 keretében szeretnénk lehetőséget nyújtani Vál  rövid bemutatására. Tartalmazza:  

-Beltartalmi megjelenés a Kalandozó műsorban: 3, 4, 5 és 10 perces helyszíni riport elkészítése 

-Forgatás a helyszínen, teljes stábbal, felszereléssel (kamera, gopro) 

-Full HD minőségű felvételek, majd a szerkesztett adás elkészítése az Ön szolgáltatásáról, a 

látnivalóról, narrálva. 

-A kész adás anyag az Ön/Önök tulajdona lehet, azt szabadon felhasználhatja rendezvényein, 

honlapján, -Facebook oldalán (kivéve más tévécsatornákat) 

-A felvételekhez internetes letöltési lehetőséget biztosítunk. 

Áraik: 3perc:290000Ft+ÁFA, 4perc:360000Ft+ÁFA, 5perc:440000Ft+ÁFA, 

10perc:790000Ft+ÁFA, Útiköltség: 15 000 Ft + ÁFA, és ezentúl a megjelenésért is fizetni kell, 

spotok és időbeni megjelenések. 

 

Kárpáti Hajnalka: Szerintem ezek túl nagy összegek a számunkra. 

 

Ádám Zsuzsanna: Szerintem sem jó az időpont. Nem ideálisak a körülmények. A templom, a 

kastély felújítása után lenne jó egy ilyen népszerűsítő műsor. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt, az ülést 10.30-kor 

bezárja. 

 

 

-k.m.f.- 

 

 

 

  Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 

     polgármester             jegyző 

 

 

 

  Ádám Zsuzsanna               Kárpáti Hajnalka 

        hitelesítő              hitelesítő 


