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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2006. november 9-i nyilvános üléséről 
 
Jelen vannak: l./ Tóth  Ferencné polgármester 
 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 
 3./ Dudás Béla képviselő 
 4./ Kárpáti Hajnalka képviselő 
 5./ dr. Milvius Lóránt képviselő 
 6./ Nagy Imréné képviselő 
 7./ Sigmond Péter képviselő 
 8./ Ujszászi Józsefné képviselő 
 9./ Zsebeházy Róbert képviselő 
Igazoltan távolmaradt: 
 l./ Nagy István képviselő 
 
Meghívottként van jelen: 
 l./ dr. Kiss Tamás jegyző 
 2./ Zsirai Péter 
 3./ Meglécz János bizottsági tag 
 4./ Szabó Ferencné bizottsági tag 
 5./ Majos Istvánné faluház vezetője 
 6./ Szabóné Barna Magdolna iskola SZMK 
 7./ Körmendi Mónika óvoda közalk.tanács 
 8./ Horváth Dezsőné óvoda közalk.tanács 
 9./ Nagy Zoltánné óvoda közalk.tanács. 
 10./ Németh Józsefné óvoda közalk.tanács. 
 
NAPIREND ELŐTT 
 
A polgármester köszöni a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 9+1 fő 
képviselői létszámból 9 fő jelen van. 
 
Ezt követően a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot, melyet a 
képviselő-testület egyhangúlag elfogadott, határozathozatal nélkül. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
l./ Jelentés a két ülés közötti tevékenységről 
 
Tóth Ferencné polgármester: Szóbeli kiegészítése az írásos anyaghoz. 
A Róna ’9l Kft-vel tárgyaltam a Malom u. 1. ingatlan hasznosításáról. Javaslom a képviselő-
testületnek, hogy vételi szándékunkat jelezzük. A gazdasági programban részletezzük, hogy 
mire kívánjuk hasznosítani a telket. 
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A volt tsz utak önkormányzati tulajdonába adásával kapcsolatban keresett meg a felszámoló 
REORG Rt. Ezeket is egyezetni fogjuk a Róna ’91 Kft-vel a közvetlen hasznosítás ügyében. 
A németországi Neualbenreuth testvértelepülésről meghívást kaptunk december elejére 
kézműves vásárra. A helyi és térségi kézműveseket képviseljük a vásáron. 
November 6-án a VIADOM Rt. részére átadtuk az előző képviselő-testület által készített 
hibalistát, melynek alapján kérjük a pótmunkák elvégzését ill. az egyeztetést. 
A Vértes Többcélú Kistérségi Társulás ülésén vettem részt, ahol az alelnök és a bizottságok 
lettek megválasztva. Személyemet a területfejlesztési bizottság tagjának választották meg. 
A korábban megkapott CÉDE pályázatról – buszmegállók felújítása -   el kell számolni. A 
megadott határidőig nem tudjuk teljesíteni, kértem a határidő módosítást 2007. március 31-re. 
Megjegyzem, hogy a pályázati összeget csak felújításra lehet elkölteni.  
A hosszútávú fejlesztési elképzeléseket kell meghatározni a képviselő-testületnek, mivel a 
térségi tanács az elképzeléseket pályázat útján kívánja támogatni. A regionális programba 10 
témakört lehet megjelölni, én javaslom a képviselő-testületnek: az óvoda felújítást, az iskola 
felújítást, valamint a kastély rekonstrukcióját jelöljük meg, az elhangzás sorrendjében. 
Tervekkel rendelkezünk, az önrészt biztosítani tudjuk, valamint figyelembe vettük a 
beruházáshoz szükséges anyagi forrás igényt. 
 
Dudás Béla képviselő: Szó volt róla, hogy a kastély hasznosítással és fejlesztéssel kapcsolatos 
témát megtárgyaljuk. Kérem a legrövidebb időn belül történjen meg. A község telek 
kialakítási  lehetőségeinek korlátot szab a szennyvíztisztító kapacitása. Jelenleg hány %-os a 
kihasználtság? Fontos, hogy a településrendezési terv kiigazításánál tudjuk. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A képviselő-testület a szerződés tartalmát és a befektető 
elképzeléseit  egy egyeztető megbeszélésen megismerheti. A közmeghallgatáson az 
egyeztetés tükrében szeretnénk a lakosságot tájékoztatni. 
A szennyvíz beruházásról bővebben kapunk felvilágosítást, ugyanis megkeresett a Fejérvíz 
Zrt, hogy szeretné a képviselő-testülettel megismertetni a vízmű telepeket és szeretné 
tájékoztatni, hogy milyen formában üzemelteti azokat. Ezt a díjmegállapítás előtt kívánná 
megtenni, mivel a képviselő-testület a díjmegállapító. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: A szomszédos községeknél történt-e megkeresés az iskolák 
társulása ügyében? 
 
Tóth Ferencné polgármester: Kajászó és Baracska településsel elkezdődött egyfajta 
egyeztetés. A Váli-völgyi polgármesterek legfőbb társulási prioritásként az oktatási társulást 
tartják szem előtt. Az önkormányzatok között próbálnak partnert találni egymásnak. A 
normatívák alapján nem tudják az önkormányzatok fenntartani az iskolát. Mi szeretnénk az 
iskolát befejezni, nincs közösségi helyünk. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Kérdésem, hogy a társuláson belül eldőlt-e az orvosi ügyelet? 
 
Tóth Ferencné polgármester: Igen, eldőlt. Felcsút önkormányzata a beruházásokat megkezdte. 
A későbbiekben egyeztetni célszerű a programjainkat a települések között, mely település 
személyi és tárgyi felszereltsége az élenjáró. Ne legyünk egymás fejlesztésének hátráltatója. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: 10 km-en belül lesz két központi ügyelet. Célszerű lett volna a 
térség szélére is tenni egyet. Nincs normálisan elosztva, semmilyen tekintetben. 
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dr. Milvius Lóránt képviselő: Nem értem és nevetségesnek tartom az ügyelettel kapcsolatos 
döntést. A központi ügyeletnek vannak kritériumai, többek között gk. vezető, gk., megfelelő 
orvosi létszám, ápoló létszám. Nem tudom, hogyan engedélyezetik az ÁNTSZ-el. Optimális a 
jelenlegi ügyeleti ellátás. Időközönként minden településen van egy orvos. Négy orvos nem 
fog tudni a kritériumoknak megfelelni. Milyen módon lesz törvényes és engedélyezett, akkor 
amikor a jelenlegit nem hajlandó engedélyezni az ÁNTSZ?  
A halastó és környéke építkezéssel kapcsolatban elmondja, hogy kész tények elé van állítva a 
testület, mivel az épület mezőgazdasági oktatócentrummá lett átminősítve.  Nagyobb gond a 
lovarda építése. A jegyző úrtól megnyugtató választ kaptunk. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A halastó körüli építkezéssel kapcsolatban elmondja, a meglévő 
létesítménnyel kapcsolatban a képviselő-testületnek hatásköre nincs, hatósági eljárási 
intézkedésre van szükség. Ezek folyamatban vannak. Az ottani létesítményt turisztikai célra 
szeretné megnyitni a tulajdonos. Ezen tevékenység a településnek előnyt jelenthet. A 
vendégek az önkormányzat intézményeinek szolgáltatásait szeretnék igénybe venni. 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: Hatósági eljárás, ellenőrzés indult a lovarda építkezésnél, a 
Földhivatal, a Növényvédelmi Állomás, a Vízügy, a Magyar Közút bevonásával. Felmérésre 
került a művelés alól kivett területek. ez az eljárás folyamatban van. Az önkormányzat 
részéről várakozó álláspont van, a szakhatóságoknak kell először megállapítani, hogy 
jogsértés történt-e. Az előző tulajdonos vétett. Az új tulajdonos minden engedélyt benyújtott. 
 
dr. Berecz Botond képviselő: Amennyiben a térségi fejlesztésen belül az iskola, óvoda és 
kastély felújítást tervezzük, fel kell hívni Gyúró, Vereb települések figyelmét, hogy 
amennyiben az összekötő út megépítését előre tudnák venni, ők azt jelöljék meg és már nem 
csak egy kistérség témája lenne. Lehet nagyobb lélegzetű összefogás. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Gyúró-Vál összekötő út tervezését a társulás már el is kezdte. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Az oktatással kapcsolatban is lehetne a térségen kívül 
terjeszkedni. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Csak a többcélú társuláson belül tudunk többcélú támogatást 
igényelni. A területi elhatárolások ebből a szempontból balul sültek el. 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: A társulás kistérségi társulás, nem intézményi társulás. A többcélú 
önkormányzati társulás a földrajzilag szomszédos települések között jön létre, legalább 3 
feladatkörrel. Az intézményi társulás egy adott célra, egy feladatra jön létre. 
 
Ujszászi Józsefné képviselő: A támogatások ilyen tekintetben megoszlanak. 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: Mindenre pályázatot nyújt be a kistérség. Az intézményi társulásnál a 
feladatra állami támogatás jár. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: Négy orvossal nem lehet kialakítani orvosi ügyeletet. A 
betegellátás azért meg lesz. Négy körzetben az ügyelet finanszírozása olyan kevés, hogy nem 
lehet működtetni. 
 
Mivel más hozzászólás, kérdés nem hangzott el a két ülés közötti beszámolóval kapcsolatban, 
a polgármester asszony felteszi szavazásra a döntéseket igénylő kérdéseket: 
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1/1. A képviselő-testület vételi szándékát jelzi a Rónai ’91 Kft. felé a Vál, Malom u. l. szám 
alatti ingatlan megvételére 6 mFt bruttó vételárért, 2006. december 31-i fizetéssel. 
Felhatalmazza a polgármestert a tulajdonossal kösse meg szerződést. 
A képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
          146/2006./11.09./Kth. számú 
                 h a t á r o z a t a 
 Vál, Malom u. l. számú ingatlan vételi szándék bejelentése 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 vételi szándékát jelenti be a Róna ’91 Kft felé 
 a Vál, Malom u. l. szám alatti ingatlanra 6 mFt 
 bruttó vételárért. 
  
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2007. december 31. 
 
1/2. Vál Község Önkormányzat  a bicskei kistérségbe a ROP pályázat keretében az alábbi 
fejlesztési célkitűzéseket  határozza meg, a megvalósulások prioritása sorrendjében: 
- óvoda felújítás 
- iskola felújítás 
- Ürményi kastély rekonstrukciója. 
 
A képviselő-testület a fejlesztési célkitűzéseket 9 igen szavazattal elfogadta, melyről az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
             147/2006./11.09./Kth. számú 
                   h a t ár o z a t a 
 térségi fejlesztési programba a fejlesztési célkitűzések 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a bicskei térségbe a ROP pályázat keretében az 
 alábbi fejlesztési célkitűzéseket határozza meg: 
 l./ óvoda felújítás 
 2./ iskola felújítás 
 3./ Ürményi kastély rekonstrukciója 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: folyamatos 
 
1/3. A buszmegállók felújítására elnyert CÉDE pályázati összeg 2007. március 31-i 
határidővel történő elszámolásának módosítását kérjük. 
A képviselő-testület a határidő módosítását 9 igen szavazattal támogatja, melyről az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
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             148/2006./11.09./Kth.számú 
                    h a t á r o z a t a 
 buszmegállók felújítására elnyert pályázati 
 összeg elszámolásának határidő módosításról 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
 Társulás által nyert CÉDE pályázati összeg 
                             - buszmegállók felújítására – elszámolási határidejét 
                             2007. március 31-re módosítja. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2007. március 31. 
 
1/4. A Baracska-Kajászó-Vál Intézményfenntartói Társulásban az önkormányzatot Vál község 
részéről 2 fő képviseli, a mindenkori polgármester és egy fő képviselő, javaslom Nagy István 
képviselő delegálását. 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal a Baracska-Kajászó-Vál Intézményfenntartói 
Társulásba delegált Tóth Ferencné polgármester és Nagy István képviselő személyével 
egyetért, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
             149/2006./11.09./Kth. számú 
                  h a t ár  o z a t a 
 a Baracska-Kajászó-Vál Intézményfenntartói 
 Társulásba történő delegálásról 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a Baracska-Kajászó-Vál Intézményfenntartói 
 Társulásba Tóth Ferencné polgármestert és 
 Nagy István képviselőt delegálja. 
 
 Felelős: - 
 Határidő: - 
 
A Bicskei Rendőrkapitányság KMB-ak vezetője felkeresett és tájékoztatott, hogy a jelenleg 
Alcsútdobozon szolgálatot teljesítő Som Tamás körzeti megbízott elfogadja Vál községben 
történő szolgálatot, melyhez lakás biztosítását kérte. A Rákóczi u. 5. szám alatt lévő 
ingatlanban van üres lakás, melyet fel tudunk ajánlani számára. 
 
Dudás Béla képviselő: Milyen állapotban van a lakás? Jár-e költségekkel? Vagy jelen 
állapotban, jelen lakbérrel adjuk? 
 
Zsebeházy Róbert képviselő: Magasak a lakbérek. Adjunk engedményeket. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A koncepció tárgyalásánál kitérünk a bérleti díjakra, lakbérekre. 
 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a  Som Tamás 
körzeti megbízott részére a Vál, Rákóczi u. 5. szám alatti ingatlan fsz-i lakás kiutalását, 
melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
            150/2006./11.09./Kth. számú 
                 h a t á r o z a t a 
 Som Tamás körzeti megbízott részére a Vál, 
 Rákóczi u. 5. szám alatti fsz-i lakás kiutalásról 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 Som Tamás körzeti megbízott részére kiutalja 
 a Vál, Rákóczi u. 5. szám alatti fsz-i lakást 
 2006. december 1-től. 
 
 Felelős: jegyző 
 Határidő: folyamatos 
 
A  jelentés a két ülés közötti beszámolóval kapcsolatban más felvetés, hozzászólás nem 
hangzott el, a polgármester felteszi azt szavazásra a közbenső döntésekkel együtt, melyet a 
képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, határozathozatal nélkül. 
 
2./ Tájékoztató a polgármesteri munkakör átadás-átvételéről 
 
Zsebeházy Róbert képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, melyet javasol elfogadni a képviselő-testületnek. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Egyes témákkal kapcsolatosan állást kell foglalni a képviselő-
testületnek. 
A Rákóczi l. és a Templom sor l. szám alatti ingatlanok értékesítés ügye kérdéses. A partfal 
stabilizációra a Kossuth u. 12. szám mögötti területre 7 mFt támogatást kapott az 
önkormányzat. Ezen összeg rendelkezésre állására időre van szüksége az önkormányzatnak, a 
kivitelezés sem kezdődött meg november 6-án. A kivitelezővel történt előzetes egyeztetés 
alapján a kezdési időpontot 2007. II. l. napjában határozzuk meg, a befejezés az állami 
támogatás elszámolás időpontjában. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: Kérem a polgármester asszonyt a konkrét számokról 
szíveskedjen tájékoztatni a jelenlévőket és tv nézőket, az átadás-átvétel kapcsán. A faluban 
olyan hírek kerülnek napvilágra, hogy alig van tartozása a településnek. Kérem a tényekről 
tájékoztatni szíveskedjen.  
 
Tóth Ferencné polgármester: Felolvassa az előterjesztést, melyben  konkrét számok 
szerepelnek. /írásos anyag a jegyzőkönyv melléklete./ 
Ezen számok tükrében merült fel, hogy készítsünk intézkedési tervet. Az önkormányzat 
hitelképtelen. A költségvetés hitelállományát két ütemben vissza kell törleszteni. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Megkérdezi a polgármester asszonyt, hogy tud-e a településen 
megépülő szélerőműről. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Igen, bejelentkezett a vállalkozó egy megbeszélésre, utána 
tudom tájékoztatni a képviselő-testületet az ügyről. 
 
Ezek után a polgármester a döntésekre váró kérdéseket teszi fel egyenként szavazásra. 
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2/l. A Rákóczi u. l. szám és a Templom sor l. szám alatti ingatlanok értékesítése céljából a 
Polgármesteri Hivatal az ingatlan értékbecslését rendelje meg, a polgármester a lakókkal az 
egyeztetést kezdje el. A költségeket az egyéb szolgáltatás terhére biztosítja az önkormányzat 
költségvetésében. 
A képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta, melyről az alábbi határozatot 
hozta:  
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
           151/2006./11.09./Kth. számú 
                  h a t á r o z a t a 
 a Rákóczi u. l.  szám és Templom sor l. szám 
 alatti ingatlanok értékbecslés megrendelés és 
 egyeztető tárgyalás elrendelése 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 utasítja a jegyzőt, hogy a Rákóczi u. l. szám és 
 a Templom sor l. szám alatti ingatlanok értékbecs- 
 lését rendelje meg és kezdjen egyeztető tárgyalásokat 
 a bentlakókkal. 
 
 Felelős: jegyző 
 Határidő: 2006. november 30. 
 
2/2. A folyamatban lévő ügyek  egyeztetését kezdje el a hivatal és a megvalósítással 
kapcsolatos teendőket végezze el.  
A képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta, melyről az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
              152/2006./11.09./Kth. számú 
                      h a t á r o z a t a 
 a polgármesteri munkakör átadása kapcsán felmerült 
 folyamatban lévő ügyek intézéséről 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a polgármesteri munkakör átadása kapcsán felmerült 
 folyamatban lévő ügyek egyeztetését a hivatal kezdje el, 
 és a megvalósítással kapcsolatos teendőket végezze el. 
 
 Felelős: jegyző 
 Határidő: 2006. november 30.  
 
2/3. A partfal kivitelezésére kötendő szerződés aláírására kérem a képviselő-testület 
felhatalmazását. A kivitelezés kezdése ideje 2006. február 1., a befejezés június 30. 
A kivitelezés a 2007. évi költségvetésbe kerül tervezésre. 
A képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta,melyről az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
             153/2006./11.09./Kth. számú 
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                    h a t á r o z a t a 
 a partfal stabilizáció kivitelezői szerződés 
 aláírására felhatalmazás 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 felhatalmazza a polgármestert a partfal stabilizáció 
 kivitelezési szerződés aláírására a GEOTEAM Kft-vel. 
  
 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
  
2/4. A pénzügyi helyzet stabilizálása érdekében intézkedési tervet kell készíteni, mely 
javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat képviselő-testülete 
              154/2006./11.09./Kth.számú 
                    h a t á r o z a t a 
 intézkedési terv készítéséről a pénzügyi helyzet 
 stabilizálása érdekében 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
 a pénzügyi helyzet stabilizálása érdekében 
 intézkedési tervet készít. 
 
 Felelős: jegyző 
 Határidő: 2006. november 30. 
 
2/4. Összegezve a polgármesteri munkakör átadás-átvételéről szóló előterjesztést, a 
jelentésben foglaltakat a képviselő-testület elfogadja, végrehajtását elrendeli. 
A felvetést a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, melyről az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
               155/2006./11.09./Kth. számú 
                    h a t á r o z a t a 
 a polgármesteri munkakör átadás-átvételi 
 jelentésben foglaltak végrehajtásáról 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
 a polgármesteri munkakör átadás-átvételi  
 jelentésben foglaltakat elfogadja, végrehajtását 
 elrendeli. 
 
 Felelős: jegyző 
 Határidő: folyamatos 
 
3./ SZMSZ módosítása 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: A képviselő-testületnek megalakulását követő 6 hónapon belül felül 
kell vizsgálni a Szervezeti és Működési szabályzatot. Ennek értelmében kértem módosító 
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javaslatokat az SZMSZ-re vonatozóan a képviselő-testület tagjaitól. Elsőként a helyi újság a 
Váli Tükör megjelentetéséről kell dönteni. 
 
Sigmond Péter képviselő: Van a településen egy újság, ott kell a képviselő-testület döntéseit 
mindenkihez eljuttatni, bizonyos összeg fejében. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Az önkormányzatnak fontos közölni a történéseket, döntéseket. 
 
Zsebeházy Róbert képviselő: Élesszük újra a Váli Tükör újságot. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: Számomra  illogikus, hogy magánkiadásban lévő lap szerkesztő 
bizottsága kötelezettséget vállalna az  önkormányzati hírek pártatlan leközlésére. Az általunk 
leadott, a lakosságot érintő híreket leközölné. Megállapodást kell kötni és támogatni a kiadót.  
 
dr. Berecz Botond alpolgármester: Volt egy Váli Tükör. Az elmúlt képviselő-testület 
„jóvoltából” nem jelent meg. Ha az önkormányzat egy kicsit is ad magára, a Váli Tükör 
újságot megtartja és ki is adja. Nem hiszem, hogy olyan nagy kiadás lenne. Van Tv közvetítés 
is. 
 
Dudás Béla képviselő: A Váli Tükör újságot nem kell megszüntetni, folytatni kell. Szerkesztő 
bizottságot kell létrehozni. Az tény, hogy gondokkal jár. Van egy váli lap, amiben az általunk 
összeállított híreket megjelentethetjük. 
 
 
Ujszászi Józsefné képviselő: Maradjon a Váli Tükör, melyben hitelesen tudjuk tájékoztatni a 
lakosságot. A most megjelenő helyi lap a Helyi Hírmondó nem hitelesen jelenteti meg a 
cikket, tapasztaltam ezt az óvoda által leadott cikk kapcsán, egészen másként jelent meg a 
lapban. Fel kell kérni a fiatalokat a szerkesztésre. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: Jelen helyzetben nem látom reálisnak az újraindítást, ugyanis 
egy újság üzemeltetése nem egyszerű, abba írni is kell. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Váli Tükör-rel azért volt probléma, hogy a szerkesztő az 
elejében még aktív volt, de a későbbiekben többször változott a személye. Fel lehet vetni a 
fiatalok körében. A helyi Tv-t kell kihasználni az információ közlésre. Esetenként saját 
magunk szórólappal tájékoztatjuk a lakosságot. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: A festékpatron gondot jelent, erre az újságra nem költhetünk. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Három alternatíva hangzott el, felteszem egyenként szavazásra a 
javaslatokat. 
-      Marad a Váli Tükör 4 igen 4 nem 1 tartózkodás = 9 
- A Helyi Hírmondó magánújságban 

tájékoztatjuk a lakosságot 5 igen 3 nem 1 tartózkodás = 9 
- Saját hirdetmény útján, a váli 

Tv-n keresztül tájékoztatjuk a lakosságot 6 igen 2 nem 1 tartózkodás = 9 
 
Dudás Béla képviselő: Ezen döntésünk feladatot ró valakire. Felelőst kell megbízni, akitől 
számon lehet kérni. 
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Tóth Ferencné polgármester: A képviselő-testület által hozott döntéseket, lakosságot érintő 
témákat tesszük közzé.  
A tv közvetítésnél az a gond, hogy az otthon ülők nem tudják, hogy miről dönt a képviselő-
testület. Az előterjesztéssel kapcsolatos véleményt, döntést ismerik meg, magát az 
előterjesztést nem. Célszerűnek tartanám alkalmanként a polgármester vagy a bizottság egy 
összegzőt készítene az előterjesztésről, véleményekről, döntésekről. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: A kettőt össze lehetne vonni. Az ülésekről készül felvétel. 
Esetleg az ismétlésekben egy összefoglalót lehetne készíteni, kivonatosan a hivatal által 
leadott anyagról. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Az egész ülést leközölni szükséges-e, azt kell megnézni. 
 
Csókás Zsolt Vál Tv: Addig, amíg a képviselő-testület egy tollvonással lehúzza a Váli Tükör 
megjelentetését, addig azt a Vál Tv-vel nem teheti meg. Nem az Ő tulajdona. A képviselő-
testület az üléseiről nem tilthat ki, akkor ha nyilvános ülést hirdet meg. Hogy milyen 
formában adjuk le a felvételt, nem mondhatja meg. 
 
Zsebeházy Róbert képviselő: Maradjon az adás úgy, ahogy van. 
 
dr. Berecz Botond alpolgármester: Ha csak összesítő van, különféle támadások érhetik a Tv-t. 
Amellett vagyok, hogy teljes egészében adjuk le a testületi ülésről készített felvételt. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: Nem vagyok bizonyos abban, hogy bármilyen ülésre bejöhet a 
Tv.  Fontosabb, hogy reális tájékoztatás menjen ki a faluba. 
 
Dudás Béla képviselő: A választópolgárokat megilleti a tájékoztatás joga. A nyilvános adás 
arra alkalmas, hogy folyamatában végigmutassa azt a testületi ülést, amely tartalmában egy 
ügyről dönt. Tájékoztatási kötelezettségünk tartalmi részének nem tud eleget tenni.  A 
választók nem kapnak kellő tájékoztatást, arra van igény, hogy a ténylegesen hozott határozat 
tartalmát, célját pontosan megismerjék. Pontos, leltárszerű tájékoztatást kell adni a hozott 
határozatokról. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A határozati javaslat ismertetésével ez megtörténik. 
 
Ujszászi Józsefné képviselő: Az írásos anyag – előterjesztés - nem jut el a lakossághoz. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A képviselő-testületi ülésről jegyzőkönyv készül, mely 
megtekinthető a Községi Könyvtárban a mellékletekkel együtt. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: Nyers anyagot kapunk, erről nincs értelme tájékoztatni a 
lakosságot. Behatárolt a Tv. tájékoztatási képessége. Menjen a teljes ülésről a közvetítés. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Összegezve az elhangzottakat felteszi szavazásra a Vál Tv 
működésének szabályozására vonatozó javaslatokat, mely szerint: 
a Vál Tv a képviselő-testületi ülést teljes egészében közvetítheti, amennyiben szükséges 
kommentárral kiegészítve. A képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta, 
határozathozatal nélkül. 
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dr. Kiss Tamás jegyző: Az SZMSZ l8.§. d) pontja: Az intézményvezetők minden ülésre 
kapjanak meghívót. Javaslatként hangzott el, hogy nem szükséges minden ülésre meghívni, 
csak az őket érintő témákban.  
A képviselő-testület az intézményvezetők meghívása mellett döntött, minden ülésre 8 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással, határozathozatal nélkül. 
- l9.§.(3) kiegészül (pl. a hirdetőtáblán elhelyezett hirdetménnyel, stb.) 
- 23.§. A jóváhagyott ciklusprogramot és a munkatervet a helyben szokásos módon kell 

közzétenni. 
- 26.§.(1) bek. A képviselő-testület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló 

tájékoztatót önálló napirendként tárgyalja. 
(3) bek. A napirend kiegészítésére döntést igénylő ügyekben az előterjesztő vagy bármely 
képviselő-testületi tag javaslatot tehet, melyet köteles indokolni. 

 
Dudás Béla képviselő: A jelentés a két ülés közötti tevékenységről szóló beszámolót a 
képviselő-testület megvitatja. A polgármester kötelezettsége a lejárt határidejű határozatokról 
tájékoztatást adni. A zárt ülésen hozott határozatokat ismertetni kell. Nyilvános ülésen 
ismertetni kell a zárt ülésen hozott határozatot.  
 
dr. Berecz Botond alpolgármester: A két ülés közötti beszámolót elfogadja a képviselő-
testület, a határozatot követelő előterjesztés külön előterjesztés. 
 
dr. Kiss Tamás jegyző:  27.§. (1) bek. Előterjesztésnek minősül egyéb döntést, igénylő üggyel 
kapcsolatos anyag is. 
29.§. (1) bek. b) pontja módosul: az ülést levezető elnök engedélyével 
35.§. (3) bek. A határozatokat a jegyzőkönyv elkészítését követő 15 napon belül el kell 
küldeni a végrehajtásért felelős személyeknek és szerveknek. 
40.§. (3) bek. A képviselő-testület ülésének a jegyzőkönyvének elkészítéséről a jegyző köteles 
gondoskodni. A jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző írja alá /Ötv. 12.§. (1)-(2) bek./  
49.§. (2) A képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre: 
l./ Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, létszáma: 5 fő 
2./ Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság, létszáma 3 fő 
3./ Idegenforgalmi, Kulturális és Oktatási bizottság, létszáma 5 fő. 
55.§. (1) A polgármester a megbízatását társadalmi megbízatásként, tiszteletdíjasként látja el. 
56.§. (2) bek. a) törlésre kerül, (3) bek. b) módosítva „átruházott hatáskörben”, (6) bek. A 
polgármester és az alpolgármester fogadóórája szerdán l4.oo-l8.oo óráig. 
64.§. (4) bek. A hivatal működéséhez szükséges létszám megoszlása: 
- l fő jegyző 
- 5 fő ügyintéző 
- l fő ügykezelő 
- l fő karbantartó 
Elmondja, hogy nem ért egyet az 5 fő ügyintézővel, ugyanis még nőni fognak a feladatok, 
ezért a 6 fő ügyintézői létszám szükséges. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A gazdasági helyzetre tekintettel a koncepcióban fogunk 
beszélni, hogy hogyan szeretnénk a további önkormányzati feladatokat. A Polgármesteri 
Hivatalnak nem az a feladata, hogy az önkormányzati munkát saját maga lássa el. Más 
intézményi struktúrában is meg lehet oldani. Elképzeléseink között szerepel az önálló 
gazdálkodási jogkör átadása. A  cél, hogy a Polgármesteri Hivatal a képviselő-testület 
hivatalává tudjon válni. A szakmai és közigazgatási munkára kell helyezni a hangsúlyt. Egyes 
feladatellátásra kell külön keretet biztosítani. Plussz munka, plussz juttatás, közcélú 
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foglalkoztatás. Kezdjük a gazdálkodást, a pénzeszközök szűkítését a hivatalban. Azért 
indultam én is tiszteletdíjas polgármesternek, a képviselők nem veszik fel a tiszteletdíjat. A 
hivatalnál is próbáljunk meg anyagi megszorításokat tenni. Amennyiben az intézmények 
önálló gazdálkodással működnek, ott is lesz megtakarítás. A gazdálkodás hatékonyabbá 
tételére hatástanulmányt kell kidolgoznia a hivatalnak és a bizottságoknak. Az 5 fő előadóban 
benne van a műszaki előadó is. 
 
dr. Berecz Botond alpolgármester: Arányos létszámleépítések lesznek az intézményekben is, 
mint a Hivatalban? 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az egész intézményhálózatot át kell tekinteni. Meg kell nézni az 
óvodai csoportok létszám alakulását, az óvodai gyermeklétszámot. Öt csoportos óvodát nem 
tudunk működtetni, csak négy csoport fog üzemelni.  Minden esetben a fenntartó határozza 
meg a csoportok számát, létszámát. A konyha üzemeltetése a legnagyobb többletterhet jelent 
jelen állapotban. Meg kell nézni a működési lehetőséget, vagy vállalkozás formájában, vagy 
az önkormányzat által létrehozott gazdasági társaság keretében működtetni. Az iskolánál felül 
kell vizsgálni és meg kell határozni a tanuló csoportokat, az osztott csoportszámokat. A 
Faluházra a kastély hasznosítás kapcsán vissza kell térni. A megépítendő létesítmény milyen 
intézményhálózat megvalósítására képes. 
 
A képviselő-testület a hivatal létszámát -  l fő jegyző, 5 fő ügyintéző, l fő ügykezelő, l fő 
hivatalsegéd és l fő karbantartó – 9 igen szavazattal elfogadta, határozathozatal nélkül. 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: 75.§. (1) módosul: az önkormányzat intézményei önállóan gazdálkodó 
szervezetek. 
77.§. (2) bek. A belső ellenőrzésről társulási formában gondoskodik. 
 
Mivel az SZMSZ-el kapcsolatban más módosító javaslat nem hangzott el, a polgármester 
felteszi szavazásra a rendelet elfogadását a közbenső döntésekkel együtt, melyet a képviselő- 
9 igen szavazattal elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
                    12/2006./11.09./Ktr. számú 
                               r e n d e l e t e 
              a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
 
/A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete./ 
 
4./ Bizottságok létrehozása 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az alakuló ülésen a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot 
már létrehoztuk.  
A Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság elnökének dr. Milvius Lóránt képviselőt, 
tagjának Nagy Irmréné képviselőt, külsős bizottsági tagnak Szabó Ferencnét javasolom. 
Megkérdezi az érintetteket elfogadják-e a jelölést. 
Az érintettek elfogadták a jelölést. 
Ennek értelmében a polgármester felteszi szavazásra a Szociális, Gyermekvédelmi és 
Ifjúságvédelmi Bizottságot tagjainak megválasztását, melyet a képviselő-testület 7 igen 
szavazattal és 2 tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
            156/2006./11.09./Kth. számú 
                    h a t á r o z a t a 
                    a Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság létrehozásáról 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 létrehozza a Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi 
 Bizottságot. 
 Elnökének dr. Milvius Lóránt képviselőt, 
 Tagjainak Nagy Imréné képviselőt és Szabó Ferencné 
 választotta meg. 
 
 Felelős: - 
 Határidő: - 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési Bizottság 
elnökének javaslom Dudás Béla képviselőt, tagoknak Ujszászi Józsefné és Kárpári Hajnalka 
képviselőket.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal létrehozta az Idegenforgalmi, Kulturális- és 
Oktatásfejlesztési Bizottságot, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
           157/2006./11.09./Kth.számú 
                    h a t á r o z a t a 
                  az Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési Bizottság 
                            létrehozásáról 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 létrehozza az Idegenforgalmi, Kulturális- és 
 Oktatásfejlesztési Bizottságot. 
 Elnökének Dudás Béla képviselőt, 
 Tagjainak Ujszászi Józsefné és Kárpáti Hajnalka 
 képviselőket választja meg. 
 
 Felelős: - 
 Határidő: - 
 
5./ Tájékoztatás a folyamatban lévő határozatokról 
 
Zsebeházy Róbert képviselő: A 110/2006. számú határozatot helyezzük hatályon kívül, az új 
igazgató döntéseinek kivizsgálásával nem foglalkozzunk, ne indítsunk belső vizsgálatot. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: A szemétszállítással kapcsolatban megkérdezi, milyen céggel 
lehet még kapcsolatot felvenni. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A szemétszállításra pályázatot kell kiírni. A szerződés 
felülvizsgálatát kell megejteni, a díjbeszedés, a konténer elszállítás ügyében. 
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Ujszászi Józsefné képviselő: A 2006. évi költségvetés I.-8 hónapjának felhasználásáról átfogó 
vizsgálat elrendeléséről döntött az előző testület a 108/2006 számú határoztában. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az I-III.n. évi beszámolóból ismerhetjük meg a költségvetés 
állását. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: A szemétszállítási díjak hogyan vannak megállapítva? Miért 
fordul elő, hogy egyik településen kevesebb, a másikon több a szemétszállítási díj, ugyan 
azon vállalkozónál? 
 
Tóth Ferencné polgármester: A döntést igénylő határozatokat teszi fel szavazásra egyenként. 
 
A szemétszállítás feltételeinek újratárgyalása, a szemétszállítási díj megállapítása és fizetéssel 
kapcsolatos egyeztetésre hatalmazza fel a képviselő-testület a polgármestert. A képviselő-
testület a javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
            158/2006./11.09./Kth. számú 
                    h a t á r o z a t a 
 szemétszállítás feltételeinek újratárgyalásáról 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozóval 
 tárgyaljon a szemétszállítás feltételeiről. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2006. december 31. 
 
Javaslatként hangzott el, hogy a 110/2006. számú határozatot – az új igazgató döntéseinek 
kivizsgálásáról belső vizsgálat indításáról – helyezze a képviselő-testület hatályon kívül.  
A polgármester felteszi szavazásra a javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál  Község Önkormányzat Képviselő-testület 
          159/2006./11.09./Kth. számú 
                h a t á r o z a t 
 110/2006.(08.30.) számú határozat hatályon kívül 
                           helyezéséről 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 hatályon kívül helyezi a 110/2006.(08.30.) számú 
 határozatát. 
 
 Felelős: - 
 Határidő: - 
 
Tóth Ferencné polgármester: A könyvvizsgálóval kötött megállapodás 2006. december 31-ig 
szól. 2007. január l-től történő foglalkoztatásra pályázatot kell kiírni. Erről kérem a képviselő-
testület döntését.  
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a könyvvizsgálói pályázat kiírására tett 
javaslatot, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
              160/2006./11.09./Kth. számú 
                    h a t á r o z a t a 
 könyvvizsgáló foglalkoztatására pályázat 
                      kiírásról 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 pályázatot ír ki 2007. január l-től történő 
 könyvvizsgáló foglalkoztatására. 
 
 Felelős: jegyző 
 Határidő: 2006. december 15. 
 
A polgármester a polgármesteri munkakör átadásakor folyamatban lévő határozatokról szóló 
beszámolót teszi fel elfogadásra, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, 
melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
               161/2006./11.09./Kth. számú 
                         h a t á r o z a t a 
 a polgármesteri munkakör átadásakor folyamatban 
 lévő határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 elfogadja a polgármesteri munkakör átadásakor 
 folyamatban lévő határozatokról szóló beszámolót. 
 
 Felelős: - 
 Határidő: - 
 
6./ Javaslat a költségvetési koncepció összeállításához 
 
Zsebeházy Róbert képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, melyet  elfogadásra javasol a képviselő-testületnek. 
Fontos szempont a bevételek nagymértékű növelése, az adók felülvizsgálata. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A koncepció összeállításakor meg kell határozni az intézmények 
működési rendjét, létszámkereteket. Fontossági sorrendet kell felállítani, úgymint adósság 
felszámolása, zavartalan működtetés, fejlesztések előkészítése, vagyon hasznosítás. 
 
Mivel más hozzászólás nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a 2007. évi 
költségvetési koncepció 2006. november 30-ra történő elkészítését, melyet a képviselő-
testület 9 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
              162/2006./11.09./Kth. számú 
                      h a t á r o z a t a 
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 a 2007. évi költségvetési koncepció elkészítésére 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 utasítja a Hivatalt, hogy a 2007. év költségvetési 
 koncepciót 2006. november 30-ig készítse el. 
 
 Felelős: jegyző 
 Határidő: 2006. november 30. 
 
7./ Bejelentések 
 
- TRUCKSER Kft. építési engedély kiadásához tulajdonosi hozzájárulás megadása 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Tűzoltószertár tulajdonosa az önkormányzat, ahol az 
átalakítást tervezi a bérlő a Truckser Kft. 
 
Zsirai Péter bérlő: Elmondja, hogy a létesítményt korszerűsíteni szeretné és kibővíteni. 
Klubszerűen működő kávéházat szeretne kialakítani a fiatalok részére. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A bérleti szerződés megkötésére a Tűzoltóság jogosult. 
Mindenki előtt ismert, hogy a szomszédos épületben óvoda kerül kialakításra a tervek szerint. 
A bérleti szerződésbe célszerű belevenni ezen kikötést, ill. a költségelszámolás tekintetében a 
megkötéseket tisztázni. 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: A Tűzoltóságnak joga van kiadni az épületet. A rendelkezési jogot az 
Önkormányzat átadta a Tűzoltóságnak. Egyes kérdésekben a bérleti szerződést módosítani 
kell. Az épület bővítéssel kapcsolatban építéshatósági kifogás nem merült fel.  
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: Alkohol kimérés lesz-e? Amennyiben az óvoda megépül és a 
bérlő már előtte megkapja az italmérési engedélyt, már nem vonható vissza. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Van egy elfogadott óvoda építési engedélyezési tervünk. Ez egy 
konkrét elképzelés. A hozzájárulásunkat ennek tudatában adjuk meg, vagy nem. 
 
dr. Berecz Botond alpolgármester: Ha a tűzoltóság aláírja a bérleti szerződést, akkor 10 évig 
csak abban az esetben van az Önkormányzatnak megszüntetési joga, amennyiben a 
Tűzoltóság beleegyezik. Kérdés, hogy a tulajdonosi jogot hogyan tudjuk érvényesíteni. 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: Ha a Tűzoltóság nem a jó gazda módjával gondoskodik az ingatlanról, 
vissza lehet vonni a rendelkezési jogot. 
A Tűzoltóság Alapszabályát kell módosítani ebben az esetben. 
 
Zsirai Péter bérlő: Üzletről van szó. Nem azért vállalom, hogy veszteséges legyen, az alkohol 
is beletartozik a vendéglátásba. A bővítés nélkül is át kellett volna alakítani a belső részt. A 
jelenlegi jogszabályok lehetővé teszik a szeszesital árusítást, a működési engedélyt.  Az 
önkormányzat felülvizsgálja és módosíthatja. Hogy mikor lesz óvoda, nem lehet előre tudni. 
 
Dudás Béla képviselő: Mint tulajdonos képviselőként a képviselő-testület, az önkormányzat 
vagyonának rendelkezésével kapcsolatosan vannak problémáim. Az önkormányzat képviselő-
testülete vagyonával rendelkezett az alapító okiratban. A rendelkezési jogot átadja a 
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Tűzoltóságnak, az önkormányzat a bérbeadási jogot szabályozza. Ha az önkormányzatnak 
szüksége lesz az épületre, hogy tudja visszavonni a szerződést? Van-e joga az 
önkormányzatnak arról dönteni, hogy amennyiben megépül az óvoda, bezárathatja a kávézót. 
Hozzájárulunk addig, amíg nem valósul meg az óvoda.  
 
dr. Kiss Tamás jegyző:  Az alapszabályt mint alapító módosíthatja az önkormányzat. 
 
dr. Berecz Botond alpolgármester: Hozzájárul-e bérlő ahhoz, hogy a szerződésbe tételesen 
belekerüljön az, hogy amennyiben a szeszes ital forgalmazás mint olyan az óvoda megépülte 
után meghiúsul, az abból adódó veszteségét nem rója a Tűzoltóságra. Mert előfordulhat, hogy 
az óvoda megépülte után a szakhatóságok nem engedik a szeszesital forgalmazást, ezáltal 
veszteséges lesz a működés. 
 
Zsirai Péter bérlő: Ha ilyen probléma adódik, az ÁNTSZ zárhatja be az üzletet. 
 
Sigmond Péter képviselő: Amikor az óvoda megépül l7.oo óra után szabad csak szeszesitalt 
forgalmazni, ilyen kikötést lehet-e tenni? 
 
Dudás Béla képviselő: Megfordítom a kérdést. Óvodát építhetünk-e oda? 
 
Tóth Ferencné polgármester: Tudomása van a bérbevevőnek, hogy a szomszédban óvoda 
épül, így az ebből származó veszteséget nem háríthatja át a szerződő félre, a bérbeadóra. 
 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a Truckser Kft 
által benyújtott Tűzoltószertár átalakításra vonatkozó építési engedély kiadásához a 
tulajdonosi hozzájárulás aláírására vonatozó nyilatkozatot az alábbi kikötéssel, mely szerint 
bérbevevő tudomásul veszi, amennyiben a szakhatósági eljárásból adódóan meghiúsul a 
szeszesital fogalmazás az óvoda megépülte után, az abból eredő veszteséget nem hárítja át a 
szerződő félre. A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
      163/2006./11.09./Kth. számú 
              h a t á r o z a t a 
 a Truckser Kft. építési engedély kiadásához 
            tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 abban az esetben járul hozzá a Truckser Kft. 
 tűzoltószertár építési engedélyhez  
 szükséges tulajdonosi hozzájárulás aláírásához, 
 amennyiben a bérleti szerződésben rögzítésre 
 kerül, hogy a bérbevevő tudomásul veszi, 
 amennyiben a szakhatósági eljárásból adódóan 
 meghiúsul a szeszesital forgalmazás az óvoda  
 megépülte után, az abból eredő veszteséget nem  
 hárítja át a szerződő félre. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: Bérleti szerződés aláírását követően 
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- Arany János utcai lakók útalakítási kérelme 
 
Tóth Ferencné polgármester: Nem rossz elgondolás az Arany János utca lakóki részéről az út 
kialakítása, egyrészt telkeket lehet kialakítani, másrészt a Jókai utca sem lenne zsákutca. A 
képviselő-testület elvi hozzájárulása szükséges, ahhoz hogy tovább tudjanak lépni az út 
kialakításának ügyében a költségek vonatkozásában. 
 
A képviselő-testület az Arany János u. felett lévő területen az út kialakításához elvi 
hozzájárulását adja 9 igen szavazattal, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
          164/2006./11.09./Kth.s zámú 
              h a t á r o z a t a 
 Arany J.u.-i lakók útialakításához elvi hozzájárulás 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 elvi támogatását adja az Arany János utcai lakók 
 útalakítási kérelméhez azzal a kiegészítéssel, 
  hogy a megosztással járó költséget az érintett  
 lakók fizetik meg. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: folyamatos 
 
- BURSA pályázatok 
 
Zsebeházy Róbert képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. A jelentkezők szociális helyzetét a bizottság nem vizsgálta, támogatja a 2.500.-
Ft/fő összeg megadását. 
 
Tóth Ferencné polgármester: E csekély összeggel támogassuk fiataljainkat, hogy minél 
nagyobb számban a település hasznára váljanak tudásuk kamatoztatásával. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal támogatja a BURSA pályázaton résztvevő személyeket 
2.500.-Ft/hó összeggel, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
           165/2006./11.09./Kth. számú 
                 h a t á r o z a t a 
 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázaton 
 résztvevők támogatásáról 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályá- 
 zaton résztvevők személyeket 2.500.-Ft/hó 
 összeggel támogatja. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: folyamatos 
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- Arany János Tehetséggondozó pályázat 
 
Zsebeházy Róbert képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és javasolja a programban résztvevő gyerekek részére az 5 eFt/hó összegű 
támogatást. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A programot lehetőség van elviekben, vagy anyagilag 
támogatni. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal támogatja Nagy Beáta részvételét az Arany János 
Tehetséggondozó Programban, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
                 166/2006./11.09./Kth. számú 
                        h a t á r o z a t a 
  az Arany János Tehetséggondozó Programban 
 való részvétel támogatásáról  
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja 
pályázatát a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János 
Tehetséggondozó Programjában való részvételre. 
Támogatja, hogy  

       - Nagy Beáta 
       - Molnár Nóra 
       - Samu Veronika  
       - Szabó Emese 

 nyolcadik osztályos  tanulók Vál képviseletében részt vegyen 
a Hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó 
Programjában. 
Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára 
a programban való részvétele idejére (maximum 5 tanévre, 
tanévenként l0 hónapra) havi 5.000.-Ft ösztöndíj támogatást 
nyújt. A képviselő-testület ennek fedezetét a település 
költségvetésében biztosítja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt 
határidőre az Arany János Programirodának küldje meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2006. november 30. 

 
- Síkosság mentesítési pályázat 
 
Zsebeházy Róbert képviselő: A benyújtott pályázatokat a Pénzügyi és Településfejlesztési 
megtárgyalta és javasolja a képviselő-testületnek Bencze Dezső pályázatát elfogadni. 
Egyrészt azért, mert helyi vállalkozó, másrészt azért mert, olcsóbb ajánlatot adott mint a 
másik fél. 
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A képviselő-testület vita nélkül 9 igen szavazattal elfogadta Bencze Dezső hóeltakarítási és 
síkosság-mentesítési munkák elvégzésére beadott pályázatát, melyről az alábbi határozatot 
hozta:  
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
          167/2006./11.09./Kth. számú 
                   h a t á r o z a t a 
 hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkák 
                 elvégzésére 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 megbízza Bencze Dezső Vál, Rákóczi u. 63. szám 
 alatti vállalkozót Vál község közigazgatási területére 
 hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkák 
 elvégzésére. 
 Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozóval 
 történt megállapodás aláírására. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2006. november 
 
- Horváthné dr. Porvay Judit ügyvéd meghatalmazása 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeinek 
továbbvitelének megbízására van szükség az ügyvéd asszonynak, ehhez kell a képviselő-
testület hozzájárulása. 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
              168/2006./11.09./Kth. számú 
                     h a t á r o z a t a 
 Horváthné dr. Porvay Judit ügyvéd megbízásáról 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 megbízza Horváthné dr. Porvay Judit ügyvédet 
 az önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeinek 
 intézésére. 
  
 Felelős: polgármester 
 Határidő: folyamatos 
 
- Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 
 
Tóth Ferencné polgármester: A képviselő-testületnek minden évben egy alkalommal 
közmeghallgatást kell tartania. Ebben az évben ez még  nem történt meg. Javaslom 2006. 
december 14-én l8.oo órai kezdettel kerüljön megtartásra. 
Napirendként javasolom  
- Az önkormányzat gazdasági helyzetéről és a várható feladatokról szó tájékoztató 
- Tájékoztató Vál Község Rendezési Tervéről  
- Kastély hasznosítása 
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- Lakossági bejelentések, észrevételek, javaslatok. 
 
Megkérdezi a képviselő-testületet van-e más javaslat az időpontra és a napirendre 
vonatkozóan. 
 
Mivel nem volt más javaslat, felteszi szavazásra a kérdést, melyet a képviselő-testület 9 igen 
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
             169/2006./11.09./Kth. számú 
                     h a t á r o z a t a 
 a Közmeghallgatás időpontjáról és napirendjéről 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 2006. december 14-én 18.oo órakor tartja a 
 Közmeghallgatást a Polgármesteri Hivatal 
 tanácskozó termében az alábbi napirendi 
 pontok tárgyalásával: 
 l./ Az önkormányzat gazdasági helyzetéről 
      és a várható feladatokról szóló tájékoztató 
 2./ Tájékoztató Vál Község Rendezési Tervéről  
 3./ Kastély hasznosítása 
 4./ Lakossági bejelentések, észrevételek, kérdések 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2006. december 14. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Mivel nincs a képviselő-testületnek ülésterve, így a következő 
testületi ülés időpontját és napirendjét is meg kell határozni. 
A következő testületi ülést 2006. november 30-án l6.30 órára javaslom összehívni a 
következő napirend tárgyalásával. 
l./ Jelentés a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
2./ 2007. évi költségvetési koncepció megtárgyalása, elfogadása 
3./ I-III.n. évi költségvetési beszámoló megvitatása, elfogadása 
4./ Intézkedési terv a gazdálkodás stabilizálására 
5./ Bejelentések 
 
A képviselő-testület a következő ülés időpontjával és napirendjével egyetért, melyről 9 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
            170/2006./11.09./Kth. számú 
                   h a t á r o z a t a 
 a képviselő-testület következő üléséről és 
                    napirendjéről 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 2006. november 30-án tartja következő ülését a 
 következő napirendekkel: 
 l./ Jelentés a két ülés közötti tevékenységről 
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 2./ 2007. évi költségvetési koncepció megtárgyalása,  elfogadása 
 3./ I-III.n.évi költségvetési beszámoló megvitatása,  elfogadása 
 4./ Intézkedési terv a gazdálkodás stabilizálására 
 5./ Bejelentések. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2006. november 30. 
 
- Egyebek 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Meg kellene szervezni a települési fásítási programot. Minden 
alkalommal más helyen kellene fákat ültetni, szépíteni a települést. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Fejérvíz Zrt. megkeresett, hogy a vízdíj tárgyalása előtt 
szeretne találkozni az új testülettel, a vízművet bemutatni és tájékoztatót adni az 
üzemeltetésről. Időpontot kérnek a találkozóra. Javaslom a 2006. december 7.-én l5.oo órát. 
 
Ujszászi Józsefné képviselő: Felmerült a „Településért Emlékérem” adományozása, 
szeretném ha foglalkozna vele a képviselő-testület még az ünnepek előtt. 
 
Zsebeházy Róbert képviselő: Megemlíti, hogy a Vajda Ház útbaigazító tábla hiányzik. Pótolni 
kell. Felolvas egy cikket Vajda Jánosról. 
 
dr. Berecz Botond alpolgármester: Hiányzik a településről az útbaigazító tábla. Véleményem 
szerint nem pénz kérdése. Oldjuk meg. 
 
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt 
és az ülést bezárja. 
 
  -k.m.f.- 
 
 
  
 Tóth Ferencné        dr. Kiss Tamás 
 polgármester              jegyző 
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