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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2007. február 22-i üléséről 
 
Jelen vannak:  l./ 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 jelen vannak: 
 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 
 2./ Németh Józsefné óvoda közalk.tanács 
 3./ Nagy Zoltánné óvoda közalk.tanács 
 4./ Körmendi Mónika óvoda közalk.tanács 
 5./ Vázsonyi Istvánné pénzügyi főelőadó 
 6./ Oroszi Lászlóné iskola közalk.tanács 
 7./ Antal Zoltán igazgató helyettes 
 8./ Szabó Éva igazgató 
 9./ Fábián Lászlóné iskola gazd. előadó 
 10./ Somogyi Lászlóné élelmezésvezető 
 
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, melyet a képviselő-
testület 9 igen szavazattal határozathozatal nélkül elfogadott. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
TERVEZETT NAPIREND 
 
1./ Jelentés a két ülés közötti tevékenységről 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Az Arany János utcai lakók által kezdeményezett telekalakításról 
kért bővebb tájékoztatást. 
 
Nagy Imréné képviselő: A VOLÁN menetrendről és buszmegállókról érdeklődött. 
 
Ujszászi Józsefné képviselő: Az iskola mikrotársulással kapcsolatban történt-e előrelépés, 
kérdezte. A szomszéd települések hogyan nyilatkoztak. 
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Tóth Ferencné polgármester: Válaszában elmondta, hogy milyen feltételekkel, hogyan lehet a 
telekmegosztást, utca nyitást az Arany János utca felett kialakítani. A kezdeményezés a 
lakóktól indult, a megosztás költségeit őt vállalják. 
A VOLÁN képviselőivel történt tárgyalás alkalmával több témát is érintettünk, mint a 
buszfordulókat. Szóba került a töltésen át a Kossuth utcán keresztül a buszjárat, de a Kossuth 
utca keskeny volta miatt nem kivitelezhető. 
Az iskola mikro társulás ügye több szinten, többszörösen egyeztetésre került. Az iskola 
készített egy összegzőt a szomszédos településekre vonatkozóan. Kajászó még nem döntött. 
Ha tisztán látunk utána tájékoztatjuk a szülőket is, hogy hova szeretnék járatni gyermekeiket 
iskolába. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: A Vértes Többcélú Kistérségi Társulás 2007. évi terveiről a 
képviselő-testület hogyan tud tudomást szerezni? Gondolok itt Vált érintő juttatásokra. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A képviselő-testület üléstervében március hónapban szerepel a 
kistérségtől kért beszámoló megtárgyalása, ekkor kapunk képet a támogatásokról. 
 
- Martonvásári Társulási Tanács megállapodás módosítása 
 
A döntést igénylő témákat veszi sorrendbe a polgármester, elsőként a martonvásári Társulási 
Tanács további működtetését, miszerint a megállapodás módosításához nem járulunk hozzá, a 
jelenlegi társulási formában a delegált tagok gyakorolják az alapító okiratban foglalt jogaikat. 
A képviselő-testület a javaslattal 9 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
                 19/2007./02.22./Kth. számú 
                        h a t á r o z a t a 
 a martonvásári Társulás Tanács működtetéséről 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a martonvásári Társulási Tanács jelenlegi formában 
 működjön tovább, a képviselő-testületekből delegált 
 tagok gyakorolják az alapító okiratban foglalt jogaikat. 
 A megállapodás módosításához nem járul hozzá. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: folyamatos 
 
- Kistérségi Társuláson belül közösségi busz vásárlás ügye 
 
Tóth Ferencné polgármester: A társulás vissza nem térítendő támogatást kapott közösségi 
busz vásárlására. A busz vásárlásához a saját erő biztosítását a 2006. év 2007. évi tagdíjból 
kívánják fedezni. Erre kéri a társulás előre a 2007. évi tagdíjat. 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal nem támogatja a 2007. évi tagdíj előre történő utalását 
a Kistérségi Társulás felé. Az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
            20/2007./02.22./Kth. számú 
                  h a t á r o z a t a 
 a Vértes Többcélú Kistérségi Társulás 2007. évi 
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 tagdíj fizetés elutasítása 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
 Társulás részére a 2007. évi tagdíj előre történő 
 utalását nem támogatja. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: folyamatos 
 
- Vértes Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás tagdíj mértéke 
 
Tóth Ferencné polgármester: A társulási tagdíjról már egyszer döntött a képviselő-testület, de 
a társulás még nem fogadta el, mivel számos önkormányzat még nem döntött. Most ismételten 
erősítsük meg döntésünket, továbbra is javaslom a 100.-Ft/fő tagdíj elfogadását.  
A képviselő-testület 9 igen szavazattal a 100.-Ft/fő tagdíj elfogadását javasolja, melyről az 
alábbi javaslatot hozta: 
 
       Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
                               21/2007./02.22./Kth. számú 
                                    h a t á r o z a t a 
       a Vértes Kistérségi Önkormányzati Társulás 
       tagdíj elfogadásáról 
 
      Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
      a Vértes Kistérségi Önkormányzati Társulás 
      2007. évi tagdíjának mértékét 100.-Ft/fő összegben 
                 javasolja elfogadni. 
 
      Felelős: polgármester 
      Határidő: 2007. március 31. 
 
- Telekalakításhoz elvi hozzájárulás 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az Arany János utca feletti telekalakításnál elképzelhető, hogy 
önkormányzati területet is érint az ügy, de ez pontosan csak a telekalakítási vázrajz 
elkészítése során állapítható meg. Így elvi hozzájárulásunk kell, ha esetleg érinti az 
önkormányzat tulajdonában lévő területet, akkor hozzájárulunk abból történő leválasztáshoz. 
A képviselő-testület az elvi hozzájárulást 7 igen szavazattal és 2 tartózkodással megadta, 
melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
                     22/2007./02.22./Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
  Az Arany János utca feletti telekalakításhoz 
  szükséges önkormányzati terület leméréséhez 
  elvi hozzájárulás 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  elvi hozzájárulását adja az Arany János utca 
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  feletti telekalakításhoz szükséges önkormányzati 
  terület esetleges leméréséhez. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: folyamatos 
 
A két ülés közötti beszámolóval kapcsolatban több felvetés, kérdés nem hangzott el, így a 
polgármester felteszi szavazásra a közbenső döntésekkel együtt, melyet a képviselő-testület 9 
igen szavazattal elfogadott határozathozatal nélkül. 
 
2./ 2007. évi költségvetés elfogadása – II. forduló 
 
 
Tóth Ferencné polgármester: Felolvassa a számszaki részhez a szöveges értékelést, mely 
anyag a jegyzőkönyv melléklete. 
Elmondja, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 
a javaslata alapján került átdolgozásra a költségvetés. A bizottság javasolja elfogadta a 2007. 
évi költségvetési rendeletet. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: Az elhangzottakból kitűnik, hogy mennyi az állami normatíva 
és mennyi amit hozzá kell tenni az önkormányzatnak. Ez az adat meglepett. A számokból 
kitűnik, hogy az óvoda működtetésére kell a legtöbb önkormányzati támogatást adni. 
Elgondolkodtató, hogy kell-e működtetni két épületben óvodát, és meg kell nézni az óvodába 
felvett gyermeklétszámot.  
 
Ujszászi Józsefné képviselő, óvodavezető: Az érvényben lévő szabályok szerint kell 
működtetni az intézményt, meghatározott m2-re meghatározott gyermeklétszámmal. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Erre a témára vissza kell térni a beiratkozás megkezdése előtt, és 
akkor kell dönteni. A társulási megállapodás tekintetében ki kell térni az óvoda 
vonatkozásában. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: Arra kell törekedni, hogy bármilyen pályázatból az új óvoda 
mielőbb elkészüljön. 
 
Ujszászi Józsefné képviselő, óvodavezető: 1980. óta négy csoporttal működik az óvoda. Az 
elmúlt években úgy érzem az óvoda mindent megtett a hatékony gazdálkodás érdekében úgy 
mint létszám tekintetében, mint dologi kiadás tekintetében. A szociálisan rászorult családok 
miatt kevés az óvoda bevétele.  
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: Nem helyeslem, hogy az otthon lévő anyukák gyermeke is jár 
óvodába. Véleményem szerint fontos a szülői gondoskodás, fontos a gyermeknek 4 éves 
koráig. A felvételi rendszert felül kell vizsgálni az óvodában. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A beíratás előtt vissza kell térni, meg kell határozni, hogy hány 
főt vehet fel az intézmény. 
A logopédus foglalkoztatása határozott idejű, az I. félévre szól. 
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Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el a költségvetéssel kapcsolatban, így 
felteszi szavazásra a polgármestert, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott 
és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   1/2007./02.22./Ktr. számú 
           r e n d e l e t e 
  az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről 
 
/A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete./ 
 
EGYÉB DÖNTÉST IGÉNYLŐ ÜGYEK 
 
1./ Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 
módosítása 
 
Tóth Ferencné polgármester: A társulás működési formájában történt változás, ezért 
szükséges a megállapodás módosítása. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 
módosítására tett javaslatot, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
             23/2007./02.22./Kth. számú 
           h a t á r o z a t a 
  A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
  Társulás Társulási Megállapodás módosításáról 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  hozzájárul a Vértes Többcélú Kistérségi 
  Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 
  módosításához. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
/dr. Berecz Botond távozott az ülésről, így a testület létszáma 8 fő./ 
 
A 2. és 3. egyéb döntést igénylő ügy a két ülés közötti tevékenységről szóló beszámoló 
elfogadásakor megszavazásra került. 
 
4./ Szándéknyilatkozat a „Katasztrófa alap”-ba tagsági jog szerzéséről 
 
Tóth Ferencné polgármester: A rendkívüli károk és elemi károk enyhítésére jött létre ez az 
alap, melyet az önkormányzatunk is igénybe vett az elmúlt években, ahol is három ház került 
felújításra, illetve ujjá építésre. 
A költségvetésben  70 eFt került tervezésre ezen alap támogatására lakosságarányosan 20.-
Ft/fő összeggel. 
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A képviselő-testület vita nélkül 8 igen szavazattal egyetért a Katasztrófa alap-nál tagsági jog 
szerzésével, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat képviselő-testülete 
            24/2007./02.22./Kth. számú 
                            h a t á r o z a t a 
  a Katasztrófa alap-nál tagsági jog szerzésről 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  a Katasztrófa alap-nál tagsági jogot kíván 
  szerezni,  lakosonként 20.-Ft/fő összeggel. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: 2007. március 30. 
 
5./Önkormányzati bérlakások bérleti díjának módosítása 
 
Tóth Ferencné polgármester: A képviselő-testület előző döntése úgy szól, hogy az 
önkormányzat által foglalkoztatott dolgozóknak a lakbérhez kedvezményt ad. A körzeti 
megbízott lakbér kedvezményéről van jelen pillanatban szó. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság javasolja, hogy mivel a településünkért tesz a körzeti 
megbízott, őt is támogassuk a lakbér kedvezménnyel. 
 
A képviselő-testület vita nélkül 8 igen szavazattal elfogadta a javaslatot, miszerint Som 
Tamás körzeti megbízott részére lakbért kedvezményt biztosít, a jelenleg 27.600.-Ft lakbér 
helyett l9.320.-Ft megfizetésével. A képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület  
   25/2007/02.22./Kth. számú 
         h  a t á r o z a t a 
  Som Tamás körzeti megbízott lakbér kedvezményéről 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  Som Tamás körzeti megbízott részére lakbér 
  kedvezményt biztosít. 
  A jelenlegi 27.600.-Ft helyett 19.320.-Ft lakbér 
  megfizetésére köteles. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: folyamatos 
 
6./ Egyebek 
 
- Buszvárók tervezése 
 
Tóth Ferencné polgármester: A buszvárók tervezése is komoly összeg. A Többcélú 
Társulástól kapott keretösszeg nem elegendő az 5 db buszmegálló elkészítésére, tervezésére. 
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Nagy István képviselő: A buszvárók tervezésére két ajánlat érkezett, a kedvezőbb, olcsóbb 
ajánlatot javasolja a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadni, Ádám Zsuzsanna 
által beadott ajánlatot.  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta a buszvárók építésére 
vonatkozóan. 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
             26/2007./02.22./Kth. számú 
                    h a t á r o z a t a 
  5 db buszváró építésére vonatkozó tervek elkészítésre 
   
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  megbízza Ádám Zsuzsanna tervezőt Vál község 
  belterületén megépítendő 5 db buszváró tervek 
  elkészítésével. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: folyamatos 
 
- Ingatlan árverési ügy 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Szalai bírósági végrehajtó megkereste az önkormányzatot, 
hogy Vál község külterületén ingatlan árvetési eljárás folyik és az önkormányzatot 
elővásárlási jog illeti meg. A terület a „Csúcsos hegyen” van. 
 
Nagy István képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az ügyet és az az 
állásfoglalása, hogy a terület távolsága és megközelítése miatt nem támogatja az elővásárlási 
jog gyakorlását. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   27/2007./02.22./Kth. számú 
    h a t á r o z a t a 
  ingatlan elővásárlási jog lemondásáról 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  nem kíván élni elővásárlási jogával a Vál 
  külterület 2401/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: azonnal. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az Etyeki Művészeti Iskolától kért be számításokat a művészeti 
oktatásra vonatkozóan. El kell mondanom, hogy ezen elképzelésünket el kell vetnünk, 
ugyanis a néptánc vonatkozásában a gyereket kellene utaztatni. Ez véleményem szerint nem 
járható út. 
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Nemzeti ünnepünk méltó megünneplését kezdtük szervezni. Az ünnepély időpontja 2007. 
március 14. l7.oo óra. Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy kit kérjünk fel az ünnepi 
beszéd elmondására, vagy kérjük segítséget az MDF helyi szervezettől. 
 
Részt vettem a Szülőföldem Alapítvány tisztújító kuratóriumi ülésén. A kuratórium választott 
elnököt és tagokat. 
Az alapítvány székhelyét kell módosítani az Alapító Okiratban, mivel még a Vajda J. u. 14. a 
régi iskola címe szerepel. Új székhelynek a Szt. István tér l. számot jelöljük meg. Ehhez kell a 
képviselő-testület hozzájárulása. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
   28/2007./02.22./Kth. számú 
    h a t á r o z a t a 
  a Szülőföldem Alapítvány székhelyének 
  módosításáról 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  hozzájárul, hogy a Szülőföldem Alapítvány 
  székhelye az Alapító Okiratban módosításra 
  kerüljön. 
  A Szülőföldem Alapítvány új székhelye: 2473. Vál, 
  Szt. István tér 1. 
 
  Felelős: - 
  Határidő: - 
 
- Központi orvosi ügyelet 
 
Tóth Ferencné polgármester: A képviselő-testületet tájékoztatta a központi orvosi ügyelet 
létrehozásáról, a kezdetektől a mai napig. Elmondta, hogy több éve, többszöri tárgyalás, 
egyeztetés után jutottak el a mostani döntésig az érintett települések polgármesterei, jegyzői, 
hogy összevont, azonos telephelyű orvosi ügyeletet alakítanak ki Felcsút telephellyel. A 
résztvevő önkormányzatok működési összeget biztosítanak a költségvetés terhére, mely 
összeg 65.-Ft/fő/hó. 
A bicskei központi ügyeletből történő kilépésről kell dönteni a képviselő-testületnek, illetve 
összevont azonos telephelyű orvosi ügyelet létrehozása Felcsút telephellyel, valamint a 
működési összeghez való hozzájárulás 65.-Ft/fő/hó összeggel. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatás alapján 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
              29/2007./02.22./Kth. számú 
          h a t á r o z a t a 
  összevont azonos telephelyű orvosi ügyelet létrehozásáról 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  összevont azonos telephelyű orvosi ügyeletet hoz 
  létre Felcsút telephellyel, ezzel egyidejűleg kilép 
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  a központi orvosi ügyeleti társulásból. 
  Az orvosi ügyelet működési költségeihez 
  65.-Ft/fő/hó összeggel járul hozzá, melyet 
  a költségvetésből biztosít. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: folyamatos 
 
Nagy Imréné képviselő: Van egy zárt ülést érintő téma amit szeretnék felvetni. 
 
Ujszászi Józsefné képviselő: A minőségirányítási programot  március 31-ég kell ellenőrizni. 
Meg kell határozni a vezetői teljesítményértékelés kritériumait. Szakmai szolgáltatótól kellene 
megrendelni. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Rendszerbe kell állítani, és e szerint működni is. Nagy segítséget 
jelent, ha ez a rendszer tud működni. Az Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési 
Bizottság foglalkozzon külön ezzel a témával. 
 
Szabó Éva igazgató: A Pedagógiai Intézet tartott egy tájékoztatót ez ügyben. Felajánlott a 
kistérségeknek  egy kedvezményt. Teljesen kidolgozott minőségirányítási programjuk van, 
kistérségeken belül azt fogadják el. 
 
Ujszászi Józsefné képviselő: Az óvodavezetői pályázatot ki kell írni. Nem lehet 
meghosszabbítani az óvodavezetői megbízást, mivel magasabb vezetői besorolásban van.  
 
Tóth Ferencné polgármester: Ha a térségi megállapodásba az óvoda is belekerül, ehhez kell 
igazítani a pályázati kiírást. 
 
Ujszászi Józsefné képviselő, óvodavezető: Megköszöni az óvodánál végzett szülői 
segítségeket, amivel igen jelentős mértékben támogatták az óvoda működését. Köszönet érte. 
 
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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