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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
 
Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2007. 02. 01-i üléséről 
 
Jelen vannak:  1./ Tóth Ferencné polgármester 
 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 
 3./ Kárpáti Hajnalka képviselő 
 4./ dr. Milvius Lóránt képviselő 
 5./ Nagy Imréné képviselő 
 6./ Nagy István képviselő 
 7./ Sigmond Péter képviselő 
 8./ Ujszászi Józsefné képviselő 
 9./ Zsebeházy Róbert  képviselő 
 
Meghívottként van jelen: 
 l./ dr. Kiss Tamás jegyző 
 2./ Szabó Éva igazgató 
 3./ Fábián Láslóné iskola gazd.  
 4./ Nagy Zoltánné óvoda közalk.tanács 
 5./ Horváth Dezsőné óvoda közalk. tanács 
 6./ Németh Józsefné óvoda közalk.tanács 
 7./ Oroszi Lászlóné iskola közalk.tanács 
  
NAPIREND ELŐTT 
 
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 9+1 fő 
képviselői létszámból 9 fő jelen van. 
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására az a megjegyzéssel, hogy 
az étkezési térítési díjak felülvizsgálatát leveszi a napirendről. 
A képviselő-testület a napirendek tárgyalását 9 igen szavazattal elfogadta, határozathozatal 
nélkül. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
l./ Jelentés a két ülés közötti tevékenységről 
 
Tóth Ferencné polgármester: Szóbeli kiegészítése az írásos anyaghoz. 
Az ÁRINDEX pályázatírói ankétot tartott az önkormányzatok részére, melyen a pályázati 
lehetőségekre hívta fel a figyelmet. 
A szélerőmű engedélyezési eljárás megállt, ugyanis a szomszédos telektulajdonos 
fellebbezett. 
Részt vettem a TÖOSZ megyei ülésén, ahol a küldettek kerültek megválasztásra. 
A bicskei orvosi ügyeletet az ÁNTSZ bírsággal sújtotta, mely összeget az önkormányzatokkal 
kívánnak megfizettetni. A társult önkormányzatok nem vétettek, ezért nem is fizetnek. Ezen 
ok miatt nem indulhatott meg a Felcsúti központi ügyelet. 
A Bicskei Rendőrkapitányság munkatársaival bejártuk a települést az útcsatlakozási táblák 
egyeztetése ügyében. 
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Zsebeházy Róbert képviselő: A szélerőmű milyen káros viszonyokat okoz, hogy a szomszéd 
fellebbezett? 
 
Tóth Ferencné polgármester: Zaj és vibrációs hatása van. A szélerősség miatt a szomszédos 
területre dőlhet, jégverés esetén a lapátok az ültetvényre verik a jeget. Három éve folyik a 
tervezési eljárás. Jogszabály nem zárja ki, hogy ide épüljön meg a szélerőmű. Az tény, hogy 
továbbfejlesztés szempontjából nem lenne elegendő terület. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: Bárhova lesz telepítve, valakinek az érdekét fogja sérteni. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: A LEADER pályázatról kér bővebb tájékoztatást. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Elsődleges teendő, hogy készüljön egy programtervezet a 
fejlesztési elképzelésekről. Túl nagy a térség, nem azonosak az érdekek. Kértem, hogy 
találkozzunk a társult önkormányzat polgármestereivel. 
 
A döntést igénylő felvetések veszik sorra a polgármester 
 
- gépkocsi vásárlás a körzeti megbízott részére 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: Két kereskedőtől kértünk be ajánlatot. 10 %-os önerővel  120 havi 
futamidőre, havi 20.445.-Ft törlesztő részlettel tudjuk megrendelni a gépkocsit. Ez idáig a 
Rendőrséget, azon belül a körzeti megbízottat havi 20 eFt-al támogatta az önkormányzat, 
ezentúl a törlesztő részlet kerül kifizetésre. Mivel Tabajd településen is ugyanaz a körzeti 
megbízott, így a szomszédos település pénzbeli támogatást nyújt, tankolás címén. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: A körzeti megbízott a rendőrség alkalmazottja. Azt, hogy az 
önkormányzat vegye a körzeti megbízott részére az autót nem értem. Többet várnék a 
rendőrségtől. A polgárőrségnek van egy autója, nem tudom ki üzemeltetni, de össze lehetne 
hangolni a körzeti megbízottal, mivel közös a terület. A rendőrség nem ad semmit az 
alkalmazottjainak? 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az új rendőr idejövetelekor merült fel az autó vásárlás a 
külterületen lakók miatt. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Mi a garancia arra, hogy minden nap lesz rendőr a településen? A 
közbiztonsággal igen komoly gond van. 
 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el a körzeti megbízott részére történő gépkocsi 
vásárlással kapcsolatban, a polgármester asszony felteszi szavazásra, melyet a képviselő-
testület 8 igen és 1 nem szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
           1/2007./02.01./kth. számú 
               h a t á r o z a t a 
 körzeti megbízott részére gépkocsi vásárlásról 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a körzeti megbízott területi munkájának segítése 
 érdekében vásárol l db Suzuki Ignis 1,3 GL  
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 típusú  személygépkocsit. 
 A személygépkocsi vételára 2.040.000.-Ft, 
 mely összeget 120 hónap alatt törleszt az önkormányzat. 
 
 Felelős: jegyző 
 Határidő: folyamatos 
 
- képviselők delegálása a Tűzoltóság Köztestületébe 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az új képviselő-testületnek új tagokat kell delegálni a 
Tűzoltóság Köztestületébe. A köztestület  elnökének megbízatása az új elnök megbízatásáig 
szól. 
A küldöttgyűlésbe delegálni javaslom Nagy István, Zsebeházy Róbert, dr. Berecz Botond, 
Ujszászi Józsefné, Nagy Imréné és jómagam Tóth Ferencné  képviselőket. 
 
A képviselő-testület a javasolt személyekkel egyetértett 9 igen szavazattal, melyről az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
          2/2007./02.01./Kth. számú 
                  h a t á r o z a t a 
 a Váli Önkéntes Tűzoltóság Köztestületébe 
 történő delegált személyekről 
 
 Vál Község Önkormányzat képviselő-testülete 
 a Váli Önkéntes Tűzoltóság Köztestületébe 
                           - Nagy István 
                           - Zsebeházy Róbert 
                           - dr. Berecz Botond 
                           - Ujszászi Józsefné 
                           - Nagy Imréné 
                           - Tóth Ferencné 
                           képviselőket delegálja. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
Tóth Ferencné polgármester: Zsebeházy Róbert képviselőtársam tett javaslatot a közvilágítás 
költségeinek csökkentése érdekében. Utánajártam és nem a mért teljesítmény alapján 
fizetünk, hanem a lámpatestek alapján. A tényleges fogyasztás méréséhez mérő berendezést 
kell vásárolni. Kérdésem,hogy árajánlat szintig foglalkozzunk-e az üggyel? 
 
Nagy István képviselő: Javasoljuk a berendezés megvásárlását, ezzel lehet pénzt 
megtakarítani. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az idősek napközbeni ellátásával kapcsolatos témáról 
tárgyaltunk dr. Kiss Péter miniszter úrral. E tevékenységet a Bem u 3. szám alatti épületben a 
területi ellátó intézményként lehetne működtetni. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Javaslom az idősek napközbeni ellátásával való foglalkozást. 
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Nagy István képviselő: Próbáljuk megvalósítani. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A bizottságot bízzuk meg, készítsen egy felmérést, van-e igény, 
igénybe vennék-e az idősek. Mi a minimális létszám, amivel tudnánk számolni. 
 
- iskola építésengedély terv felülvizsgálata 
 
Tóth Ferencné polgármester: A régi iskolaszárnyra vonatkozó felújítás, illetve a tornacsarnok 
megépítésére készült terv, mely engedélyeztetve lett. Kérdés, hogy foglalkozzunk-e vele, 
vizsgáltassuk felül. A váli iskolának intézményfenntartói társulás tekintetében a vezető 
iskolává kell válni, ezért is fontos a bővítés. 
 
Nagy István képviselő: Felül kell vizsgálni a tervet és külön átnézni. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Bizottsági ülés keretében az összes szakembert bele kell vonni a 
terv átnézésébe. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Bízzuk meg az Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési 
Bizottságot. 
 
dr. Berecz Botond alpolgármester: Meg kell várni Kajászó, Tabajd döntését az iskola társulás 
tekintetében. 
 
- központi orvosi ügyelet 
 
Tóth Ferencné polgármester: Kértük, hogy a költségek kidolgozását követően – személyi és 
anyagi feltételek -  ismételten hívják össze az érintetteket. Maradjon a jelenlegi rendszer a 
változó telephelyű  rendszer. Él az ESZCSM rendelet, ami engedélyezési a változó telephelyű 
ügyeletet. A bicskei jegyző szerint központi ügyeletre kötöttek a községekkel megállapodást. 
Az ügyelet fenntartása mennyibe kerül, azt még nem mondta meg senki. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: Létezik a rendelet, másik település jegyzője szerint törvény 
jelent meg az ügyeletről. Nem tudjuk melyik hatályos. 
 
A polgármester felteszi szavazásra az orvosi ügyelet létrehozását változó telephely 
kialakítással, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
             3/2007./02.01./Kth. számú 
                    h a t á r o z a t a 
 a központi orvosi ügyelet  változó telephellyel történő 
                    kialakításáról 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a központi orvosi ügyeletet változó telephely kialakítással 
 fogadja el. 
 
 Felelős: polgármester 
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 Határidő: azonnal. 
 
- helyszíni labor vizsgálat működési lehetőségről 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: Jelenleg a térségben 10 önkormányzat működteti a rendszert, ez 
egy plussz szolgáltatás, pozitív. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Szándékunkat kell jelezni a társuláshoz történő csatlakozáshoz, 
melynek költsége 10.-Ft/fő/hó. 
 
A polgármester felteszi szavazásra a helyszíni labor vizsgálat működéshez történő 
csatlakozásra vonatkozó elvi szándéknyilatkozatot, melyet a képviselő-testület 9 igen 
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
            4/2007./02.01./Kth. számú 
                  h a t á r o z a t a 
 helyszíni labor vizsgálat működtetéséhez elvi 
 hozzájárulás 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a helyszíni labor vizsgálat működéséhez történő 
 csatlakozáshoz elvi hozzájárulását adja. 
 Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodás 
 előkészítésében eljárhasson. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: folyamatos 
 
- Országos Mentőszolgálat támogatása 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az Országos Mentőszolgálat támogatási kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz. 
 
A képviselő-testület 7 igen, 1 tartózkodással 1 képviselő nem szavazott, anyagi helyzetünkre 
tekintettel nem támogatja az Országos Mentőszolgálatot. Az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál község Önkormányzat képviselő-testülete 
         5/2007./02.01./Kth. számú 
               h a t á r o z a t a 
 az Országos Mentőszolgálat támogatásáról 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 anyagi helyzetére tekintettel nem támogatja az 
 Országos Mentőszolgálatot. 
 
 Felelős: - 
 Határidő: - 
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A képviselő-testület a közbenső döntésekkel együtt 9 igen szavazattal elfogadta a Két ülés 
közötti jelentésről szóló beszámolót, határozathozatal nélkül. 
 
2./ 2007. évi költségvetési terv I. forduló 
 
Tóth Ferencné polgármester: A bevételekhez kell alakítani a kiadásainkat. Meg kell nézni a 
létszám keretet, a nem kötelező feladatokat, a túlmunkát. Bérfejlesztésre nincs lehetőség, de 
természetbeni hozzájárulásokat lehet adni.  
 
Nagy István képviselő: A tavalyi tény adatból kellene kiindulni, és összevetni a jelenlegi 
tervezettel. Az előző képviselő-testület döntéseit figyelembe kellene venni. Mi 
számszerűsíthető, hol lehetne spórolni, azt lépjük meg. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Feladatot kell finanszírozni. Nem mi hoztuk a döntéseket. 
Határozzuk meg, hogy milyen feladatokat szeretnénk, milyen intézmény hálózatot szeretnénk 
– óvoda, iskola, konyha, művészeti iskola. 
 
Nagy Imréné képviselő: Meg kell fontolni, honnan mit veszünk el. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Viszonyítási alapnak jó amit Nagy István képviselő társam 
mondott. A rezsi többletköltséggel jár. Iránymutató költségvetést tudunk elfogadni. Az 
iskolánál a kötelező óraszámemelés miatt a túlóraszám csökkenni fog. 
 
dr. Berecz Botond alpolgármester: A konyha költségvetését minden szempontból át kell 
nézni, illetve a létszámot is.  
 
Szabó Éva iskola igazgató: Az iskolánál bővültek a feladatkörök. A faluház szerepét kell 
felvállalni. A túlórát az elmúlt évi felére csökkentettük. Másfél üres álláshely van. A dologi 
kiadásokon nem lehet spórolni.  
 
dr. Berecz Botond alpolgármester: Ez a költségvetés tervezet, melyet az intézmények 
megálmodtak több mint 100 mFt hiányt jelentene a községnek. Ez tarthatatlan. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az elhangzottak alapján az intézmények dolgozzák át a 
költségvetést és terjesszék a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elé újratárgyalásra. 
 
A képviselő-testület a polgármester javaslatával 9 igen szavazattal egyetértett, melyről az 
alábbi határozatot hozta. 
 
 Vál Község Önkormányzat képviselő-testület 
              6/2007./02.01./Kth. számú 
                        h a t á r o z a t a 
 a 2007. évi költségvetés visszaadása átdolgozásra 
 
 Vál Község Önkormányzat képviselő-testülete 
 visszaadja a 2007. évi költségvetést átdolgozásra. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2007. február 28. 
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3./ A képviselő-testület 2007. évi munkaterve és ülésrendje 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: A törvény szerint évente 6 ülés kell tartani a képviselő-testületnek. 
Vannak kötelező napirendek. Jogszabályi előírásoknak megfelelően állítottuk össze a 
munkatervet és üléstervet. 
 
A képviselő-testület vita nélkül 9 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület 2007. évi 
munkatervét és ülésrendjét, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
               7/2007.02.01./Kth. számú 
                    h a t ár  o z a t a 
 a képviselő-testület 2007. évi munkatervéről 
 és ülésrendjéről 
 
 Vál Község Önkormányzat képviselő-testülete 
 elfogadja a 2007. évi munkatervet és ülésrendet. 
 
 Felelős: jegyző 
 Határidő: folyamatos 
 
4./ Partfal stabilizáció kiviteli terv szerződés elfogadása 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az Ady E. u. 1-2. számú ingatlanok előtti vis-maior 
partfalmozgás hatástalanítási munkáinak előkészítésére és műszaki ellenőrzésére kötendő 
megbízási szerződés aláírására kérem a képviselő-testülettől a felhatalmazást. Ez az összeg is 
a pályázat része. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat képviselő-testület 
               8/2007./02.01./Kth. számú 
                     h a t á r o z a t a 
 a partfalmozgás megbízási szerződés aláírása 
 
 Vál Község Önkormányzat képviselő-testülete 
 felhatalmazza a polgármestert az Ady E. l-2. 
 számú ingatlanok előtti vis-maior jellegű 
 partfalmozgás lebonyolítására vonatkozó 
 megbízási szerződés aláírására. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal. 
 
5./ Kistérségi Társulás területi lehatárolásának módosítása 
 
Tóth Ferencné polgármester: Megkeresett a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi 
Társulás Elnöke, hogy kívánunk-e csatlakozni. 
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta döntését, miszerint nem kíván csatlakozni a 
Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társuláshoz, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
           9/2007./02.01./Kth. számú 
                h a t á r o z a t a 
 a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi 
 Társuláshoz történő csatlakozás  elvetéséről 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 nem kíván csatlakozni a Szent László Völgye 
 Többcélú Kistérségi Társuláshoz. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2007. február 15. 
 
6./ VOLÁN társaságok vagyon ügye 
 
Tóth Ferencné polgármester: Itt arról van szól, hogy a VOLÁN Zrt. kezelésében lévő 
részvénycsomagja teljes  egészében térítés nélkül az önkormányzat vagyonába kerülne. Ezzel 
nagyobb ráhatásunk lenne pl. a menetrendek összeállításakor. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: Kérjünk még bővebb információt e témában és térjünk vissza rá 
a következő ülésen. 
 
/Megérkezett Dudás Béla képviselő, így a testület létszáma 10 fő./ 
 
7./ KÉMÉNY Zrt részvények értékesítése 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az önkormányzatok zöme eladta a részvényeket. 
 
A képviselő-testület 8 igen és 2 nem szavazattal nem javasolja a Kémény Zrt. részvények 
eladását, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat képviselő-testülete 
          10/2007./02.01./Kth. számú 
                h a t á r o z a t a 
 a Kémény Zrt részvények eladásáról 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 nem kívánja értékesíteni a KÉMÉNY Zrt. 
 részvényeket. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: - 
 
8./ Napközi Otthonos Óvoda és a Vajda János Általános Iskola Alapító Okirat 
módosítása 
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Tóth Ferencné polgármester: Mivel a két intézmény önálló gazdálkodó a törzskönyvi 
nyilvántartás miatt szükséges az alapító okirat módosítása. 
 
A képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirat módosítását 10 igen 
szavazattal elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
                 11/2007./02.01./Kth.s zámú 
                         h a t ár  o z a t a 
 a Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirat 
 módosításáról 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirat 
 módosítását elfogadja az előterjesztés szerint. 
 
 Felelős: - 
 Határidő: - 
 
A képviselő-testület a Vajda János Általános Iskola Alapító Okirat módosítását 10 igen 
szavazattal elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület  
          12/2007./02.01./Kth. számú 
                 h  a t á r o z a t a 
 a Vajda János Általános Iskola Alapító Okirat 
 módosításáról 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a Vajda János Általános Iskola Alapító Okirat 
 módosítását elfogadja az előterjesztés szerint. 
 
 Felelős: - 
 Határidő: - 
 
- Javaslat az általános iskola és napközi helyiségeinek hasznosítására 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal egyetért az iskola és napközi helyiségeinek 
hasznosítására tett javaslattal, határozathozatal nélkül. 
 
9./ Polgári Védelmi Kirendeltség tájékoztatója 
 
A képviselő-testület a Polgári Védelmi Kirendeltség által készített „Tájékozató a 
katasztrófavédelmi, polgári védelmi feladatokról” anyagot megvitatta és elfogadta 10 igen 
szavazattal, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
         13/2007./02.01./Kth. számú 
              h a t á r o z a t a 
 a Polgári Védelmi Kirendeltség tájékoztató anyag 
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 elfogadásáról. 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a Polgári Védelmi Kirendeltség által készített tájékoztatóját 
 a katasztrófavédelmi, polgári védelmi feladatokról 
 elfogadta. 
 
 Felelős: - 
 Határidő: - 
 
A nyílt ülésen több hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a polgármester megköszöni a 
részvételt, az ülést bezárja és zárt ülést rendelt el. 
 
   -k.m.f.- 
 
 
 
 
                 Tóth Ferencné  dr. Kiss Tamás 
                 polgármester                                                               jegyző 
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