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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.szeptember 20-án 

  megtartott KÖZMEGHALLGATÁSRÓL  

 

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, Kőszegi László képviselő, Csókás Zsolt 

képviselő 

 

Meghívottként van jelen: 

Dr. Balogh Lóránd jegyző 

 

Lakosság részéről megjelentek: Mellékelt jelenléti ív szerint 

 

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 18.10 órakor megnyitotta. 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Csókás Zsolt és Kárpáti Hajnalka 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 

139/2019. (IX. 20.) számú önkormányzati határozata 

a képviselő-testület 2019. szeptember 20-i közmeghallgatás jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. szeptember 20-i közmeghallgatás 

jegyzőkönyv hitelesítőinek Csókás Zsolt és Kárpáti Hajnalka képviselőket választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ezt követően a kiküldött meghívó alapján a napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot a 

polgármester. A képviselő-testület a javaslatot 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

140/2019. (IX. 20.) számú önkormányzati határozata 

a képviselő-testület 2019. szeptember 20-i közmeghallgatás napirendjéről 

 

Vál Község Önkormányzat a 2019. szeptember 20-i közmeghallgatás napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

a 
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Napirend: 

 

1./ Beszámoló a 2019-es év történéseiről és eredményeiről 

2./ Beszámoló a 2014-2019-es Önkormányzati ciklus eredményeiről és az Önkormányzat 

terveiről 

3./ Lakossági hozzászólások kérdések, panaszok felvetése és megvitatása 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

Bechtold Tamás: az első két napirendi pontot összevonva, kivetített képekkel illusztrálva 

beszámol az elmúlt 5 év történéseiről és az Önkormányzat terveiről: 

 

Bár a beszámoló az elmúlt 5 évben elvégzett munkáról szól, mégis vissza szeretnék menni az 

időben 2010-ig. A 2010. októberében felállt képviselő-testület egy csődhelyzetben lévő 

települést örökölt. Működésünket 168 millió forint mínusszal indítottuk. A válságmenedzselés 

gyors döntéseket igényelt. Mivel a bevételeket nem tudtuk drasztikusan növelni, így a kiadások 

csökkentése volt az egyetlen megoldás a csőd elkerülésére. Ennek megoldásaként 

csökkentettük a dolgozói létszámot, ahol lehetett nyugdíjazással, ahol nem ott elbocsájtással. A 

2011-ben indult 100 %-os támogatottságú energetikai pályázatok lehetőséget kínáltak a rezsi 

számlák jelentős csökkentésére. Első projektünknek köszönhetően napelemeket helyeztünk el 

a polgármesteri hivatal, a Vajda utcai óvoda és az általános iskola tetejére. Mivel a pályázat 

beváltotta a hozzá fűzött reményeket, nagy örömünkre szolgált, hogy további energetikai 

beruházások segítségével felújíthattuk valamennyi önkormányzati ingatlanunkat. Külső 

hőszigetelést és új, korszerű nyílászárókat kapott mindkét óvoda, az iskola, a polgármesteri 

hivatal és a könyvtár épülete. A projekt összértéke 149.073.000 Ft volt. Mára napelemek 

termelik az áramot a faluház épületén, a sportpálya öltözőjén, az egészségházon és a Kossuth 

utcai óvodán egyaránt. A beruházás 14.497.050 Ft-ból valósult meg. A polgármesteri hivatal 

épülete kívül belül megújult az itt dolgozók és az ügyet intéző váliak legnagyobb örömére. Az 

előbb említett energetikai pályázatokon túl a kormány több, mint 70 millió forinttal támogatta 

a hivatal felújítását.  

Nem csupán az épület újult meg. A hivatal ügyviteli rendszere az ASP pályázatból 7 millió 

forint értékben újult meg. Ez érintett minden munkaállomást mind a szoftver, mind a hardver 

tekintetében.  

Energetikai beruházásaink 2019-ben egy pellet üzemű kazánokkal működő hőközponttal és egy 

pelletgyártó üzem építésével egészültek ki. A hőközpont látja el fűtési energiával az 

egészségházat, a polgármesteri hivatalt, a faluházat és a tűzoltó laktanyát. A pelletet 

mezőgazdasági és erdészeti melléktermékekből készítjük. Fontos megemlíteni, hogy a 

gyártásban nagy segítségünkre vannak a közmunka program keretein belül alkalmazott 

munkavállalóink. Ők végzik el a településen részben a zöldfelületek és az önkormányzati 

ingatlanok fenntartását, de besegítenek az egyházi ingatlanok rendben tartásában is. A 

beruházás 149.854.920 Ft-ból valósult meg.  

A külterületi utak karbantartásához szükséges gépek beszerzésére kiírt vidékfejlesztési program 

keretein belül ma boldog tulajdonosai vagyunk egy 50 lóerős traktornak melyhez hidrokasza, 

szárzúzó, pótkocsi és lajtos kocsi, hótoló és sószóró, valamint egy ágaprító tartoznak. A 

pályázaton elnyert közel 11 millió forintot 4 millió forinttal egészítette ki önkormányzatunk. 

Mára, az energiaszámlák csökkentése mellett legalább olyan fontos számunkra a 

környezettudatosság is.  Mivel a pelletgyártás kiváló alapanyaga az ág apríték, ezért nem csupán 
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az önkormányzati területekről levágott ágakat, de a lakosságtól származó kertészeti hulladékot 

is igyekszünk elszállítani. Bízunk benne, hogy ezzel községünk levegőjének minőségén is 

javítunk, hiszen kevesebben fognak égetni a faluban. 

Az elmúlt öt évben is sikerrel pályáztunk utak, járdák valamint támfalak építésére. Előbbiekre 

összesen 140 millió forintot nyertünk különböző hazai forrásokból a kormánynak 

köszönhetően, utóbbira 67 millió forint állt rendelkezésünkre a vis major pályázat keretein 

belül. Járdát építettünk a Széchenyi utcától a Kisköz utcáig, a Bem utcában és a Kisköz utcában, 

valamint a Széchenyi úton a főutcától a sétány végéig. Felújítottuk a „Sárközt”, a Kisköz utcát, 

a Malom utcát és hamarosan elkészül a Széchenyi út szélesítése, valamint az Ady Endre utca 

is. Utóbbinál már épül a partfalat és a közműveket megvédő támfal. Minden pályázathoz 

biztosítottuk a szükséges önrészt, vagy kiegészítést közel 50 millió forint értékben. 

Fontos számunkra környezetünk állapota, használhatósága legalább annyira, mint ősi 

örökségünk. Éppen ezért nagyon örültünk a posta előtti Vajda szobor és környezetének 

rendezésére elnyert LEADER pályázatnak, valamint a Kultúr-kert felújítására szolgáló uniós 

pályázatok elnyerésének. A pályázatokat a Váli Faluszépítő és –védő Egyesülettel közösen 

nyújtottuk be több, mint 9 millió forint értékben. Az I. világháborús emlékmű felújításával 

végre méltó módon emlékezhetünk meg az elhunyt váli hősökről. A Vajda-ház külső felújítása 

után sikeresen pályáztunk a Kubinyi-programban egy új belső kiállítás tervezésére. A 

kivitelezési munkákat 2020-ra tervezi a Petőfi Irodalmi Múzeum a Magyar Irodalmi 

Emlékházak Egyesületének segítségével.  

Fontos, hogy épített- és természetes környezetünk egyaránt igényes képet mutasson, de 

legalább ennyire fontos az is, hogy a váli embereknek különböző programokkal illetve a 

rászorulóknak segítséggel teremtsünk élhető környezetet. Ezek nélkül a település csupán utcák 

és házak egyszerű szövedéke lenne.  

Az elmúlt öt évben is nagy sikert aratott a szociális tűzifa és élelmiszercsomagok kiosztása. 

Ezek a programok bizonyítják, hogy a váli emberek önzetlenül segítenek, ha rászorulókról van 

szó. A közmunkások, vállalkozók, mezőgazdászok összefogásának köszönhetően néhány nap 

alatt kiosztjuk a 120 m3 tűzifát és a két kamionnyi élelmiszert. A 70 éven felülieknek 

karácsonyi csomaggal, vacsorával és műsorral szoktunk kedveskedni. Erre a célra pályázati 

forrásból 7 millió forintot költöttünk, melyet évente további 3 millió forinttal egészítettünk ki. 

Részben pályázati, részben saját forrásból támogattuk az iskolás és óvodás gyerekeket. Előbbi 

forrásból az iskola tantestületének javaslatára a legszorgalmasabb gyerekeket, utóbbiból 

minden váli gyermek részesült. A Mészáros Alapítvány támogatására ma már minden 

felsőoktatásban tanuló gyermek számíthat, de a közép és általános iskolai tanulók is 

elnyerhetnek támogatást bizonyos tanulmányi átlag felett. A fiatal házaspárok közül is sokan 

pályáztak sikerrel az alapítványhoz ingatlan felújításra.  

Büszkék vagyunk rá, hogy a különböző civil szervezetekkel kiemelkedően jó az 

együttműködés. Saját költségvetésünkbe már évek óta 3 millió forintot tervezünk be a civilek 

támogatására, de ennél fontosabb, hogy pályázati forrásból bőven van lehetőségünk támogatni 

a különböző programokat, vagy az egyesületek működését. Több alkalommal indultunk együtt 

pályázatokon, ahol az önkormányzat biztosította a szükséges önrészt. Így jutottak hozzá 

polgárőreink egy terepjáróhoz, melynek fenntartását is természetesen mi vállaltuk. A tűzoltó 

egyesülettel több sikeres pályázaton vagyunk túl. A községi és tűzoltó emlékház felújítása után 

a tűzoltó laktanya felújítását végeztük el. Fontos az a megállapodás is, melynek köszönhetően 

a tűzoltók végzik el a zöldfelületek fenntartásának jelentős részét, mely munkáért természetesen 

fizet az önkormányzat. A bevételből fizetik a korszerű tűzoltó autó részleteit, valamint a bérek 

egy része is ebből az összegből kerül kifizetésre. A közösségi sátor felállítását is ők vállalták 

fel és ha kell, locsolják a közterületi növényeket.  

A sportkör tevékenységének köszönhetően óvodás kortól az öregfiúkig minden korosztály 

képviselteti magát a Bozsik-programban. Az öltözők felújítása folyamatos feladat, de az idei 
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árvíz után 1,5 millió forintból újíttattuk fel a pályát. A TAO támogatásnak köszönhetően mára 

van pénz az edzők szerény fizetésére, a sporteszközök pótlására valamint utaztatásra is. A pálya 

fenntartását az egyesület vállalta fel, melyet óriási odaadással végeznek. Egy korábbi közös 

pályázatnak köszönhetően közel 10 millió forintból szerveztünk egészség napokat.  

A Bíbor néptánccsoport idén immáron kilencedik alkalommal rendezi meg a nemzetközi 

fellépőkkel színesített Váli Völgyi Vigasságokat. A kétnapos rendezvényre egy évig készülnek. 

A rendezvény nem csupán a váli embereket vonzza, de számos látogató érkezik bel- és 

külföldről egyaránt.  

A Válinka néptánccsoport is megszervezte a testvértelepülésekről, Farnadról és Balánbányáról 

érkező gyerekeknek a szokásos néptánctábort, melyet a táncgála rendezvénye zárt.  

Mindkét programot több mint 1,5 millió forinttal tudtuk támogatni egy EFOP pályázatnak 

köszönhetően. A pályázat keretein belül közel 29 millió forintból szerveztünk programokat. 

Újra élesztettük az ifjúsági klubot. Remek játszóeszközöket vettünk, melyekkel a klub tagjai 

szívesen játszanak. A gyerekek moziba, színházba és a martonvásári Agroverzumba is 

eljutottak. Egészségügyi szűrővizsgálatokat szerveztünk, sportolási lehetőségeket teremtettünk 

és különböző előadásokat tartottunk minden korosztály számára. Szintén ennek a pályázatnak 

köszönhetően készíttettünk terveket szolgálati lakások kialakítására, az úgynevezett 

„Fecskeház” projektben. A váli iskolások ennek és két másik programnak köszönhetően erdei 

iskolákban tölthettek el néhány feledhetetlen napot.  

A területi kohézió erősítése Martonvásár térségében című TOP pályázatból ellátogattunk német 

testvértelepülésünkre, Neualbenreuth-ba, de ez a pályázat biztosítja majd egy új, Válról szóló 

kiadvány és könyv kiadását is. A pályázati keretösszeg közel 16 millió forint.  

Még az előző önkormányzati ciklusban kezdődött el a Zöld építőipari tranzitfoglalkoztatás a 

Váli-völgyben című pályázatunk, melynek keretein belül OKJ-s képzéssel többféle építőipari 

szakmát lehetett megtanulni és megszerezni a szakképesítést. A képzés ideje alatt a tanulók 

ösztöndíjban részesültek. 37 fő tett sikeres vizsgát. A pályázati keretösszeg közel 150 millió 

forint volt.  

A kormány 95,5 millió forintos támogatásának köszönhetően sikerült megvásárolnunk a 

„Sárközi” telkek végét, valamint a Katona Lajos utca régi focipálya fölé eső szakaszát. A 

sportcélú ingatlan fejlesztésére kapott összegből alakítjuk ki azt az összközműves, 

önkormányzati úton megközelíthető telket, melyen megépülhet a Honvédelmi Sportközpont 

egy új tornacsarnokkal kiegészülve. Ezzel egy régi vágyunk teljesülhet az elkövetkező 5 évben.  

Bár nem önkormányzati projekt, de minden jóérzésű váli ember örül a katolikus templom 

felújításának. A Székesfehérvári Egyházmegye beruházásában 600 millió forintból újul meg 

Fejér megye legnagyobb temploma. A kivitelezési munkáknak köszönhetően belül részleges, 

kívül teljes felújításon megy keresztül a templom épülete. A környezete is végre méltó lesz 

egyik legfontosabb épített örökségünknek.  

Terveknek nem vagyunk híján. A következő öt év azoknak az évtizedes vágyaknak a 

megvalósításáról fog szólni, melyben a kormány és személy szerint Tessely Zoltán 

országgyűlési képviselő, fejlesztési biztos is támogatásáról biztosított. A Pannónia szíve 

programon belül épülhet meg az a közel 11 hektáros beruházás, melynek nem csupán az 

Ürményi-kastély a része, de megújul a régi iskola épülete, az uradalmi magtár, a „Rongyosként” 

elhíresült terület, a 6,5 hektáros erdő, a „Nagypince” és a régi focipálya területe. A beruházás 

becsült értéke közel nettó 8 milliárd forint. A projekt része még a Vereb-Vál-Gyúró-Etyek 

között megépítendő aszfaltos út, melynek becsült bekerülési értéke több mint 6 milliárd forint.  

Ha a nagy elődökre gondolunk kötelességünk az Ürményi-mauzóleum és kápolna felújítása is. 

Ehhez még partnereket kell keresnünk, de hiszem, hogy a következő önkormányzati ciklusban 

erre is sor kerülhet. Ha ez is sikerül, akkor büszkék lehetünk az Ürményi örökség teljes 

felújítására. 
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Megkérdezi a képviselő-testületet, hogy van-e kiegészítés, hozzászólás a beszámolóval 

kapcsolatban. 

A polgármester felteszi a képviselő-testületnek szavazásra a 2019. év történéseiről és 

eredményeiről szóló beszámolót. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a 2019-es év történéseiről és 

eredményeiről szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

141/2019. (IX. 20.) számú önkormányzati határozata 

a 2019-es év történéseiről és eredményeiről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019-es év történéseiről és eredményeiről 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A polgármester felteszi a képviselő-testületnek szavazásra a 2014-2019-es Önkormányzati 

ciklus eredményeiről és az Önkormányzat terveiről szóló beszámolót. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a 2014-2019-es Önkormányzati 

ciklus eredményeiről és az Önkormányzat terveiről szóló beszámolót, melyről az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

142/2019. (IX. 20.) számú önkormányzati határozata 

a 2014-2019-es Önkormányzati ciklus eredményeiről és az Önkormányzat terveiről szóló 

beszámoló elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014-2019-es Önkormányzati ciklus 

eredményeiről és az Önkormányzat terveiről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3./ Napirend 

 Tárgy: Lakossági hozzászólások, kérdések, panaszok felvetése és megvitatása 

 

Bechtold Tamás: Arra kéri a lakosságot, hogy először tegyék fel kérdéseiket, amit sorban 

megválaszol, majd utána kerüljön sor párbeszédes formában egyes kérdések megvitatására. 

 

Átadja a szót a résztvevő lakosságnak. 

 

Vágó Ádám: Az lenne a kérdésem, hogy miben fog változni a településképi rendelet?  

 

Czeglédi Imréné: Több problémát is felvetett. Első kérdése az Arany János utcai telkek 

közművesítésére és az odavezető út építésére vonatkozott. Azokat a telkeket eladnák az idősek, 

mert nem tudják használni, gondozni. A Hétháztól a Tabánig tartó út/földút megoldaná a 
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problémáikat, ezek nélkül nem tudja eladni. Azt is megemlítette, hogy a váli honlapot sűrűbben 

kellene frissíteni, onnan szokott tájékozódni. 

 

Lakos Ákos: felszólalásában elmondta, hogy nehéz szívvel van itt, először is gratulál az elért 

eredményekhez. Házat szeretnének építeni a Vajda János 52. szám alatti telekre, amit a 

településképi rendelet miatt nem tudnak megvalósítani az elképzeléseik szerint. Több 

problémát és hibát lát a rendeletben. Elmondta, hogy vannak értelmezési és logikai hibái, egyes 

pontjai betarthatatlanok és más jogszabállyal ütköznek. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a 

település központban a forgalom fokozódik, a zajterhelés is magasabb, így javasolja, hogy a 

házat ne kelljen a járdáig kitolni, továbbá az is megnehezíti az építést, hogy a tetősíknak az úttal 

párhuzamosnak kell lennie. Kérte ezen pontok javítását és törlését a rendeletből. 

 

Bencze Dezső: A katolikus templom eső elvezetésével kapcsolatos észrevételeiről számolt be. 

A mostani vízelvezetés a rét felé tereli a vizet, a telkükön áll meg a víz, ami megnehezíti a 

művelést. Szerinte jobb megoldás lenne, ha csatornán keresztül a folyóba folyna le a víz.  

Szintén a víz elvezetése a probléma a Damjanich utcai telkeken is, nagy esőkor lefolyik a víz. 

Kérdése, hogy tervezi-e az Önkormányzat övárok építését? 

Településképi rendelettel kapcsolatban érdekli, hogy a módosítás mit fog érinteni, ugyanis a 

padlástér beépítését és nyílászáró cserét tervezi. 

Valamint a zártkerti részeken az utakra belógó ágak nehezítik a traktorral, gépekkel történő 

közlekedést, a Tordasi utcán a diófa ágak, ezek visszavágására kéri az Önkormányzatot. 

 

Czeglédi Imréné: Kérdése, hogy mitől lesz az egyik út általános és két házsorral arrébb mitől 

különleges lakókörnyezet? A másik kérdése a palatető cseréjére vonatkozik, úgy hallotta, hogy 

nem lehet rá fedést tenni, hanem le kell bontani és elszállítani, mivel veszélyes hulladék. Ebben 

tud-e az önkormányzat segíteni? 

 

Bechtold Tamás: A felvetett problémákra pontokba szedve válaszolt.  

A településkép védelméről szóló rendelettel kapcsolatban elmondta, hogy a közmeghallgatást 

megelőzően összeült a testület egy informális megbeszélésre, mivel az utóbbi hetekben a 

lakossággal folytatott beszélgetések alkalmával több problémát is jeleztek felé, ezért 

könnyítéseket terveznek, erről a testület határozatot is hoz ma. 

Az Arany János utcai ingatlanok közművesítésével kapcsolatban elmondta, a támfal és útépítés 

közel 100 milliós költségét az önkormányzat nem tudja biztosítani. Javasolja, hogy fogjanak 

össze az érintettek, és vállalkozónak próbálják meg eladni, aki lát benne befektetési lehetőséget. 

 

Balogh Lóránd: Az ingatlanok magántulajdonban vannak, így az Önkormányzat nem is építhet 

utat azokon keresztül.  

 

Bechtold Tamás: Kommunikációval kapcsolatos kérdésre azt válaszolta, hogy a lakosság 

legnagyobb része a facebookon kommunikál, ehhez igazodva a hivatal is megosztja az aktuális 

információkat itt, illetve a jól bevált szórólap eljut minden házhoz. Kéthavonta megjelenik az 

újság, hírértékű eseményekkel. A honlapot is sűrűbben frissítjük majd, hogy ott is elérhetőek 

legyenek az információk. 

 

A vízelvezetéssel kapcsolatban elmondta, hogy a kastély projekttel összefüggésben az Etyek-

Vál-Vereb összekötő út keresztülhalad majd a falun, így az érintett útszakaszok megújulnak 

majd. A katolikus templom vízelvezetését a tervező így tervezte meg. A heti kooperáció 

alkalmával a kivitelezővel egyeztetni fog erről, de a felújítás ezen a szakaszon már túlhaladt, 

nem biztos, hogy át lehet alakítani.  
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A Damjanich utcai telkek vízvédelmével kapcsolatban jó hír, hogy felszíni csapadék 

elvezetésére kapni fog forrást az Önkormányzat, ezt igyekszik majd jól felhasználni. A 

Damjanich utcai kerteknél az a probléma, hogy nincs ott terület utat és övárkot kialakítani, a 

kertek végén szántók vannak. Szakaszolni kell a területet, több helyen levezetni a vizet, övárok 

rendszert kialakítani. 

 

A belógó ágakkal kapcsolatban jelezte, hogy szívesen vesszük a bejelentéseket a lakosságtól. 

Igyekszünk megoldani, fűrészünk van, a közmunkások sorba veszik a feladatokat és ki tudnak 

menni elvégezni a visszavágást. Ehhez a lakosság türelmét kéri. 

 

A palatető cseréjével kapcsolatos felvetésre elmondta, hogy az Önkormányzat anyagi helyzete 

nem teszi azt lehetővé, hogy minden háznál biztosítani tudja a hulladék elszállítását, erről a 

tulajdonosnak maguknak kell gondoskodniuk. 

 

A településképi rendelet módosítással kapcsolatos kérdések megválaszolására átadta a szót 

Miklósi Tibor műszaki főelőadó kollegának. 

 

Miklósi Tibor: Amikor a rendelet készült, a rendelet elfogadását megelőzte 3 lakossági fórum, 

amin a lakosság kis létszámmal jelent meg. A bevezetése óta eltelt 8 hónap alatt tudtunk 

tapasztalatokat szerezni a gyakorlati működésére vonatkozóan, és kaptunk róla 

visszajelzéseket. A cserepes lemez, zsindely használatának tiltása lakóépületeken nem új 

szabályozás, a HÉSZ szerint eddig is a kiselemes fedés volt csak a megengedett. 

 

Bechtold Tamás: Azt szeretném hozzáfűzni, hogy a palatetőre rámelegített bitumenes tekercs 

amikor divatba jött, sajnos sokan ebben látták a megoldást, ez sajnos sem nem esztétikus, sem 

nem időtálló, hivatalosan nem megengedett. Azóta sokan megbánták, levált, lehozta a szél. A 

rendeletet felülvizsgáljuk, de ez nem jelenti azt, hogy ezután mindenki mindent szabadon 

csinálhat.  

 

Dr. Balogh Lóránd: Annyit szeretnék elmondani, hogy itt a közmeghallgatás alkalmával 

formailag a rendeleten nem lehet módosítani. Értjük a problémát, a testület határoz ma a 

rendelet felülvizsgálatának megindításáról, és ezzel elkezdődik a folyamat. Ez egy kötött 

folyamat, jogszabály írja elő, lakossági fórumot kell tartani, ahol pontról pontra végig lehet 

menni a kifogásolt részeken és észrevételt lehet tenni, itt most nincs erre lehetőség. 

 

Kőszegi László: Rendelet alkotáskor a lakossági fórumon nem vettek ennyien részt, akkor még 

nem érintette meg a lakosságot. A lakosság kis százalékát érinti, akik felújításba vagy 

építkezésbe fognak. Az eltelt idő alatt kezdte megismerni és használni a rendeletet a lakosság 

és bekerült a köztudatba. Gyakorlatban derült ki, hogy nem egészen jó minden, több 

visszajelzés történt, ezért kerül most sor a rendelet felülvizsgálatára.  

 

Csókás Zsolt: Szeretnénk megkérni Ákos, hogy a következő fórumra is gyere el, és segíts a 

hibákra rávilágítani, építő javaslatot tenni., értjük a problémát, szándékunkban áll módosítani. 

 

Ádám Zsuzsanna: A szándék a következő volt: a falu látképének megóvása. Nem akarjuk azt, 

hogy mindent szabad és mindenki azt csináljon amit szeretne. Mindenki tudja, milyen gyönyörű 

egy rendezett település, és mindenki szeretné, ha megőriznénk a gyermekeinknek is azt, ami 

szép. Olyan rendelet nincs, ami minden egyes állampolgárnak megfelel. A Helyi Építési 

Szabályzat és a Településkép védelméről szóló rendelet is azt a szándékot fejezi ki, hogy 

milyennek szeretnénk látni a települést hosszú távon. Amit most teszünk, az sok évre 
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meghatározza a település arculatát. Szabályozás híján nagy a változás. Lehet ezt látni más 

településeken, ahol minden ház és minden tető más színű, formájú. Válnak van egy 

megtartandó, védendő utcaképe. Szeretnénk ezt megőrizni, a kiemelkedő épületeket, 

lakóépületeket védetté tettük.  

 

Bechtold Tamás: Vál a legszebb falu a Váli-völgyben, szeretnénk ezt, a hajdani járási központ 

látképét megőrizni. Ezt ne vegye senki személyes támadásnak, jöjjön el mindenki, akinek 

észrevétele, problémája van a következő lakossági fórumra, tegyen javaslatot. Szándék van a 

módosításra. 

Az égetésre vonatkozó rendelet is nagy vihart kavart, mostanra kialakult a rend, egy-két kihágás 

mindig van, de nagyvonalakban működik a szabályozás. 

 

Vágó Ádám: Az a kérdésem, hogy nem lehet egyedi engedélyt kérni?  

 

Bechtold Tamás: Nem lehet, a rendeletnek mindenkire kell vonatkoznia. Természetesen, ha 

más szabályba ütközés előfordul, pl. a vízóraakna esete, akkor konkrétan megvizsgáljuk, ezekre 

az esetekre van eljárás. 

 

Czeglédi Imréné: A képviselőkre vonatkozik a kérdésem, hogy be vannak-e osztva utcánként, 

hogy képviselje az ott lakókat az Önkormányzat felé? És van-e fogadóórájuk? Nem jöttek az 

utcánkba aláírást gyűjteni. 

 

Bechtold Tamás: Falunkban nincs utcák szerinti beosztás. Mindenki fordulhat bármelyik 

képviselőhöz. Minden hónapban van képviselő-testületi ülés, be lehet jönni elmondani a 

problémát.  

 

Bencze Dezső: Sokszor járok fel a mélyúton, a temető felé vezető út kereszteződésénél és ott a 

parkoló autók megnehezítik a közlekedést. Lehetne ott elsőbbségadás kötelező táblát vagy 

megállni tilos táblát kihelyezni a baleset elkerülése végett? 

Továbbá a mélyútnál lévő fák veszélyesek, van amelyiket ki kellene vágni.  

 

Bechtold Tamás: Jeleztem az ott lakók felé személyesen, hogy főleg most az építkezés idején 

ne álljanak ott meg.  

A fák ott támaszként funkcionálnak, fogják a löszfalat, csak azt vágjuk ki, amit nagyon muszáj.  

 

Vágó Ádám: Bejelentéseket hol lehet tenni?  

 

Bechtold Tamás: Személyesen az Önkormányzat épületében a titkárságon a kolleganő 

elnavigálja az adott szakterület munkatársához. Elektronikusan a titkarsag@val.hu, adó ügyben 

ado@val.hu, építés és műszaki ügyekben ephat@val.hu, gyám és szociális ügyekben 

szocgyam@val.hu. polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzőnek a polgarmester@val.hu, 

alpolgarmester@val.hu, jegyzo@val.hu címekre lehet írni. 

 

Vágó Ádám: A Burgondia utcán a vízelvezetés megoldására vannak-e tervek? 

 

Bechtold Tamás: A református temetőtől a Kossuth utcáig meg fog újulni az aszfalt pályázati 

pénzből, áteresz és vízelvezető létesítésével. 

 

Vágó Ádám: Gyalogátkelő helyek újrafestésével, új átkelőhely létesítésére van-e lehetőség? 

 

mailto:ephat@val.hu
mailto:szocgyam@val.hu
mailto:polgarmester@val.hu
mailto:alpolgarmester@val.hu
mailto:jegyzo@val.hu
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Bechtold Tamás: Nem egyszerű újat létesíteni, egy hivatalos gyalogátkelőhelyünk van, ezt lehet 

átfesteni. Közútkezelővel fel fogom venni a kapcsolatot. 

 

Vágó Ádám: Strázsahegyre feljárót lehet-e újra létesíteni? 

 

Miklósi Tibor: van ott egy út, ki lett takarítva régen, de a növényzet vissza nőtt. Egy ideig 

széles, majd derékszögben elfordul, majd összeszűkül, autó nem fog tudni elfordulni, az 

Önkormányzat ki fogja takarítani, ha erre igény van. 

 

Czeglédi Imréné: Régi adatok vannak a honlapon, friss adat nincsen fenn. Hol van egy étterem, 

hol van egy bolt?  

 

Bechtold Tamás: Igyekszünk frissíteni a honlapot. Egyre inkább a facebook-ra tevődött át a 

kommunikáció.  

 

Czeglédi Imréné: ATM nincs, amit sokan reklamálnak. 

 

Bechtold Tamás: Ebbe nincs beleszólásunk, a bankok hatásköre, hogy hova helyeznek ki. 

Többel is tárgyaltunk, sajnos eredménytelenül. Csak olyan lehetőség lenne, ami az 

önkormányzatnak évi 1,5-2 millió forintjába kerülne, ezt nem tudtuk bevállalni. 

 

Czeglédi Imréné: A mini bölcsőde iránt érdeklődnek a fiatalok. 

 

Bechtold Tamás: 2,5 éves kortól vesszük fel az óvodába a gyerekeket. Bölcsődei igénnyel 

Tabajdra lehet majd fordulni, ahol egyházi működtetésű lesz a bölcsőde. Ez nem ingyenes 

szolgáltatás.  

 

Czeglédi Imréné: sokan ódzkodnak az elektronikus ügyintézéstől. 

 

Bechtold Tamás: ezeknek az embereknek szívesen segítünk az ügyintézésben, ha megkeresnek 

bennünket. 

 

Czeglédi Imréné: Az Arany János utcai árkok esőzéskor megtelnek iszappal. 

 

Bechtold Tamás: Kérem, hogy ezt jelezzék felénk és ki fogjuk takarítani. 

 

 

Több kérdés nem érkezett, a polgármester felteszi szavazásra a településkép védelméről szóló 

rendelet felülvizsgálatát. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

143/2019. (IX. 20.) számú önkormányzati határozata 

a településkép védelméről szóló 17/2018(XII.17.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a településképi rendeletet 

módosítani kívánja, és ennek érdekében a rendelet felülvizsgálatát megkezdi.  
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a módosításhoz 

szükséges, a jogszabályban előírt lépéseket megtegye. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Más kérdés, észrevétel nem érkezett, Bechtold Tamás köszönetét fejezte ki a megjelent 

lakosoknak az észrevételekért, javaslatokért. Jövőre is várja szeretettel a helyieket. 

 

Az közmeghallgatást 20.40 órakor bezárja. 

 

     -k.m.f.- 

 

 

 

 Bechtold Tamás    Dr. Balogh Lóránd 

 polgármester     jegyző 

 

 

 

 Csókás Zsolt     Kárpáti Hajnalka 

 hitelesítő     hitelesítő 


