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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2007. április 26-i 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 István képviselő 
 7./ Sigmond Péter képviselő 
 8./ Ujszászi Józsefné képviselő 
 9./ Zsebeházy Róbert képviselő 
 
Meghívottként van jelen: 
 
 1./ Dr. Kiss Tamás jegyző 
 2./ Horváth Kun Katalin fogorvos 
 
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 azzal a módosítással, 
hogy a rendőrségi beszámolót a kapitány úr kérésére napoljuk el, a 4. napirendi pontot vegyük 
előre a fogorvosi tevékenységről szóló beszámolót, valamint felvételre kerül napirendként az 
óvodai beíratás rendjének elfogadása. Zárt ülés keretében döntsön a képviselő-testület a Vál 
Településért Emlékérem adományozásáról. 
A képviselő-testület a módosításokkal együtt a napirendi pontok tárgyalását elfogadta 9 igen 
szavazattal, határozathozatal nélkül. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
1./ Beszámoló a 2006. évi fogászati tevékenységről 
 
Tóth Ferencné polgármester: A rendelési időre vonatozó módosítást el tudja fogadni a 
képviselő-testület, az épületre vonatkozó rezsi költség %-os megállapítása nem testületi 
hatáskör, majd a jogi képviselővel további egyeztetéseket folytatunk. 
 
A képviselő-testület a beszámolót elfogadta, a megállapodást a rendelési idő vonatkozásában 
módosítja a beadvány szerint. A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
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 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
              53/2007./04.26./Kth. számú 
                    h a t á r o z a t a  
 a fogászati tevékenységről szóló beszámoló  
 elfogadásáról és a rendelési idő módosításáról 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a  2006. évi fogászati tevékenységről szóló 
 beszámolót elfogadta. 
 A fogorvosi szolgálattal kötött megállapodásban 
 a rendelési időre vonatkozóan a módosítást elfogadta 
 és felhatalmazta a polgármestert az aláírására. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal. 
 
2./ Véleményalkotás a gyermekorvosi szolgálat kialakításáról 
 
/Megérkezett Nagy Imréné képviselő, így a testület létszáma 10 fő./ 
 
Tóth Ferencné polgármester: Mivel az egészségügyi szolgálat beszámolói most kerültek 
napirendre, így ezen beadványt is most tárgyalja a képviselő-testület. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő (háziorvos): A szándékkal egyetért, de vannak olyan szakorvosi 
ellátások, amelyek minden településen nem jöhetnek létre. Ilyen a gyermekorvosi ellátás is, 
mivel 800 fő alatt az ÁNTSZ sem engedélyezi. Mint magánorvos bárki jöhet a településre és 
működési engedélyt kérhet. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A település, a képviselő-testület is azon dolgozik, hogy minél 
jobb legyen az egészségügyi ellátás. 
 
A képviselő-testület a gyermekorvosi szolgálat kialakításával kapcsolatos beadványt 
megvitatta, a szolgálat kialakításával  egyetért, de kialakítani nem tudja. A képviselő-testület 
8 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
            54/2007./04.26./Kth. számú 
                 h a t á r o z a t a 
 a gyermekorvosi szolgálat kialakításáról 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a gyermekorvosi szolgálat kialakítására vonatkozó 
 beadványt megvitatta, a szolgálat kialakításával 
 egyetért, de kialakítani nem tudja. 
 
 Felelős: - 
 Határidő: - 
 
3./ A 2006.évi költségvetési beszámoló elfogadása, zárszámadási rendelet megalkotása 
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Tóth Ferencné polgármester: A 2006. évi költségvetésben két havi tevékenysége van 
testületünknek. A zárást könyvvizsgálói záradékkal kell beterjeszteni. A könyvvizsgáló a 
tevékenységét április 17-én megkezdte, de a záráshoz a záradékot nem tudja megadni. 2007. 
évre vonatkozóan a könyvvizsgáló nem köt szerződést, így új pályázatot kell kiírni. A MÁK 
szakmai segítséget nyújt a hiányosságok pótlására. 
 
Nagy István képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. A 2006. évi zárást befolyásolja az előző évek gazdálkodása, miszerint nem 
tűnik ki, hogy megszorító intézkedéseket hoztak. Intézkedési tervet kell készíteni, hogy a 
hiányosságokat ki tudjuk küszöbölni. 
 
Dudás Béla képviselő: A könyvvizsgáló megjegyzéseit vegyük komolyan és kérjük számon 
határidővel. Az önkormányzat pénzügyi helyzete rossz. Nincs kiút. Végig kell gondolni, hogy 
milyen lépéseket együnk. 
 
A képviselő-testület a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról készített előterjesztést elfogadja 
azzal, hogy 2007. május 31-ig a MÁK szakmai segítségnyújtásával a könyvvizsgáló által leírt 
hiányosságok megszüntetésének kidolgozására visszaadja kiegészítésre és a júniusi testületi 
ülésre kéri ismételten beterjeszteni. A képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotta. 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
           3/2007./04.26./Kth. számú 
                    r e n d e l e t e 
 az önkormányzat 2006. évi költségvetésének 
                   végrehajtásáról 
 
/A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete./ 
 
 
  
 
4./ Jelentés a két ülés közötti tevékenységről 
 
Tóth Ferencné polgármester: - A Gyermekjóléti Szolgálat július 1-től átköltözik a 
Polgármesteri Hivatalba. 
- A buszvárókra kapott pályázati összegből, ill. önkormányzati pénzből kettő buszváró készült 
el. A falukép, ill. az utazók szem előtt tartása miatt is szeretnénk még a három buszvárót 
megépíteni. Kivitelezőtől kért árajánlat alapján a három buszváró anyag és munkadíja 1,5 
mFt, mely összeget az útfelújításra tervezett összegből tudjuk fedezni. 
A képviselő-testület elfogadta a buszvárók építésére vonatkozó javaslatot, 10 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
              55/2007/04.26./Kth. számú 
                     h a t á r o z a t a 
            buszvárók építéséről 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
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 A Tündérkert Kft. által benyújtott árajánlat alapján 
 megrendeli 3 buszváró felújítását, átalakítását, 
 2007. június 30-ig, 1,5 mFt értékben (munkadíj+ 
 
 
 
 anyag költség). 
 Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási 
 szerződés aláírására. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2007. június 30. 
 
- Közoktatási intézményi társulás létrehozása 
 
Tóth Ferencné polgármester: A társulási megállapodás elkészítésével javaslom bízzuk meg dr. 
Szekerczés Anna ügyvéd asszonyt, a független szakértő személyére Rácz Györgyi szakértőt 
bízzuk meg. Díjazásuk a tartalék keret terhére történjen. 
A képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
           56/2007./04.26./Kth. számú 
                h a t á r o z a t a 
 intézmény társulási megállapodás előkészítésére 
 megbízás 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a közoktatási intézményi társulás, társulási 
 megállapodás elkészítésével dr. Szekerczés Anna 
 ügyvédet, a szakértői vélemény elkészítésével 
 Rácz Györgyit bízza meg. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: folyamatos 
 
- Csatlakozás a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumhoz 
 
A képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
             57/2007./04.26./Kth. számú 
                   h a t á r o z a t a 
 a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumhoz csatlakozásról 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
                          -  csatlakozik a Bicske Város képviselő-testület által működtetett, 
                              és létrehozott Kábítószerügyi Egyeztető Fórumhoz, 
 - „Együttműködési megállapodás”-t ír alá a Bicskei Kábítószerügyi 
                              Egyeztető Fórum képviselőjével, 
                          -   felkéri Bicske Város képviselő-testületét, hozzon határozatot a KEF 
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                   átalakulásáról, fogadja a társulási csatlakozást, ennek megfelelően 
      módosítsa az SZMSZ-t, 
              -    indítványozza a Társulási Megállapodás ezzel kapcsolatos módosítását,                                                        
      melyet a munkaszervezet készítsen elő és terjessze be a törvényben 
                   előírtaknak megfelelően. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal  
 

- Helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozása 
 
A képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község önkormányzat Képviselő-testület 
              58/2007./04.26./Kth. számú 
                     h a t á r o z a t a 
 a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
 -   támogatja a helyi építészeti-műszaki tervtanács társulási formában 
                               formában történő létrehozását, 
                          -   a működéssel kapcsolatos szabályzatot áttekintve a tervtanács 
      létrehozását jóváhagyja, javaslatot tesz a tervtanács személyi 
      összetételének kiegészítésére. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
- Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer működtetéséről 
 
Az előterjesztés alapján a képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
  
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
             59/2007./04.26./Kth. számú 
                   h a t á r o z a t a 
 KDV Hulladékgazdálkodási Rendszer működetéséről 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 megtárgyalta a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
 Rendszer működtetéséről szóló előterjesztést. 
 A képviselő-testület a hulladékgazdálkodási rendszer 
 kiépítésére vonatkozó projekt során létrejövő létesítmények, 
 gépek és eszközök üzemeltetése vonatozásában a Közép-Duna 
 Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató 
 Részvénytársaságot közszolgáltatónak jelöli, melynek hatályosulási 
 feltételei a következők: 
 - 100 %-os önkormányzati tulajdon a Részvénytársaságban, 
                          - a Részvénytársaság a közszolgáltatás végzésére vonatkozó 
 működési engedélyt megszerezze. 
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 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
A képviselő-testület a határozati javaslat alapján 10 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
              60/2007./04.26./Kth. számú 
                   h a  t á r o z a t a 
 a KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
 Társulásba csatlakozókról 
  
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
 Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
 XI/3 pontja alapján egyetért azzal, hogy Aba Nagyközség 
 Önkormányzata, Seregélyes Nagyközség Önkormányzata és 
 Szomód Község Önkormányzata a Közép-Duna Vidéke 
 Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz 
 csatlakozzon. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
A képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
         61/2007./04.26./Kth. számú  
               h a t á r o z a t a 
 KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
 Társulási Megállapodás módosításáról 
 
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás 2006. szeptember 19. napján kelt Társulási Megállapodást az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
/A határozat szövege a jegyzőkönyv melléklete./ 
 
 
A képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
         62/2007./04.26./Kth. számú 
              h a t á r o z a t a 
 a KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
 Társulás Alapító Okirat módosításáról 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
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 Önkormányzati Társulás 2006. szeptember 19. 
 napján kelt Alapító Okiratát az alábbiak szerint 
 módosítja: 
 Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint 
 módosul: 
 A Társulás költségvetési felügyeleti szerve: 
 Polgárdi Város Önkormányzata, Dunaújváros 
 Önkormányzata és Székesfehérvár Megyei Jogú 
 Város Önkormányzata /217/1998.(XII.30.) Korm.rendelet 
 13.§. (6) bekezdésére tekintettel/. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal. 
 
A képviselő-testület a közbenső döntésekkel együtt 10 igen szavazattal elfogadta a két ülés 
közötti tevékenységről szóló beszámolót, határozathozatal nélkül. 
 
5./ Anya – Gyermekvédelem Beszámolója 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő (védőnő): Az iskolai vizsgáló helyiség kialakításának 
szükségességét említi. 
 
A képviselő-testület vita nélkül 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a beszámolót, 
melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
          63/2007./04.26./Kth. számú 
              h a t á r o z a t a 
 az Anya-Gyermekvédelem Beszámoló elfogadásáról 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 megtárgyalta és elfogadta az Anya – Gyermekvédelem 
 Beszámolót. 
 
 Felelős: - 
 Határidő: - 
 
6./ Beszámoló a háziorvosi szolgálat 2006. évi munkájáról 
 
A képviselő-testület vita nélkül elfogadta a háziorvosi szolgálat beszámolóját, melyről 9 igen 
szavazattal és l tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
          64/2006./04.26./Kth. számú 
                 h a t á r o z a t a 
 a háziorvosi szolgálat 2006. évi beszámolójáról 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 megtárgyalta és elfogadta a háziorvosi szolgálat 
 2006. évi munkájáról készült beszámolót. 
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 Felelős: - 
 Határidő: - 
 
 
 
7./ Önkormányzati és Intézményi Minőségirányítási Program elfogadása 
 
Dudás Béla képviselő: Az Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési Bizottság  
megtárgyalta az előterjesztést. A közoktatási intézmények fenntartói számára kötelezően 
előírt a minőségirányítás, mely meghatározottak szerint működteti a minőség rendszerét. 
Négy évente egy alkalommal kell ellenőrizni az intézmény gazdálkodását, hatékonyságát, 
szakmai eredményességét. 2004. évben jött létre ezen rendszer, most kiegészítésre kerül. A 
bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Ujszászi Józsefné képviselő: Törvényi kötelezettségünknek kell eleget tenni ezen döntéssel. 
Az intézményeknek ki kellett egészíteni az ellenőrzést, értékelést és teljesítmény értékelést. A 
szakmai munkára szakértőt kell felkérni az önkormányzatnak. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta az Önkormányzati és Intézményi 
Minőségirányítási Program módosítását, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
           65/2007./04.26./Kth. számú 
                 h a t á r o z a t a 
 az Önkormányzati és Intézményi Minőségirányítási  
 Program módosítás elfogadásáról 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 elfogadta az Önkormányzati és Intézményi 
 Minőségirányítási Program módosítását. 
 
 Felelős: - 
 Határidő: - 
 
8./ Vajda ház szabálytalan áramvételezési ügye 
 
Tájékoztatásul. 
 
9./ Fejér Megyei Önkormányzat 2006-2010. évi gazdasági programjáról véleményalkotás 
 
A képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul veszi a Fejér Megyei Önkormányzat 
gazdasági programját. 
 
10./ Szt. Erzsébet közterület elnevezése 
 
Tóth Ferencné polgármester: Megkereste az önkormányzatot az egri érsek, 2007. évet Szent 
Erzsébet születésének 800. évfordulója alkalmából Szent Erzsébet Jubileumi Évvé 
nyilvánította. A Katolikus Karítász Váli Csoportja által tett javaslatot jónak és elfogadhatónak 
tartja. 
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Dudás Béla képviselő: Az Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési Bizottság 
támogatja e kezdeményezést. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
              66/2007./04.26./Kth. számú 
                    h a t á r o z a t a 
 Szt. Erzsébet park elnevezésről 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a „kultúr-kert”-et „Szt. Erzsébet park”-nak 
 nevezi el. 
 Támogatja a Katolikus Karitász Váli Csoport 
 elképzelését. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: folyamatos 
 
11./ Óvodai beíratás 
 
Ujszászi Józsefné képviselő (óvodavezető): A beíratás időpontja közeledik és a képviselő-
testület döntését kérem, hogy az óvoda szeptembertől 3 ill. 4 csoporttal működhet-e tovább. A 
költségvetés 4 csoport működésével lett elfogadva. Várható 30 gyermek beíratása.  
 
A képviselő-testület az óvodai beíratással egyetért 4 csoport működtetésével, melyről 10 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
           67/2007./04.26./Kth. számú 
                 h  a t á r o z a t a 
             óvodai beíratásról 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a Napközi Otthonos Óvoda beíratás időpontját 
 2007. május 7-10. elfogadja. 
 Megbízza a vezető óvónőt a beíratás lefolytatására. 
 
 Felelős: vezető óvónő 
 Határidő: 2007. május 10. 
 
12./ Határozat módosítás CÉDE pályázat benyújtásához 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal a CÉDE pályázat benyújtására hozott határozat 
módosítását, ill. hatályon kívül helyezését elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
          68/2007./04.26./Kth. számú 
               h a t á r o z a t a 
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 HÖF CÉDE pályázat benyújtásáról 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 úgy határozott, hogy a Közép-dunántúli Regionális 
 Fejlesztési Tanács által meghirdetett HÖF CÉDE 
 támogatásra pályázatot nyújt be. 
 A pályázat célja: könyvtár kialakítás 
 A fejlesztési megvalósulási helye: 2473. Vál, 
 Szt. István tér l. Vajda János Általános Iskola. 
 A fejlesztés forrásösszetétele: 
 - Saját forrás   399.840.-Ft 
 - Támogatásból igényel összeg:  599.760.-Ft 
 Összesen:   999.600.-Ft 
 
 A képviselő-testület a 2007. évi saját forrás összegét 
 a 2007. évi költségvetésről szóló 1/2007./III.1./ számú 
 költségvetési rendeletében biztosítja. 
 A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
 benyújtására. 
 A képviselő-testület a 35/2007./03.29./ Kth. számú 
 határozatát ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2007. április 
 
13./ Büntetés Végrehajtási Intézettel szerződéskötés fogva tartottak foglalkoztatására 
 
Tóth Ferencné polgármester: A BV parancsnok úrral történt előzetes tárgyalás alkalmával 
beszéltünk a fogva tartottak alkalmazásáról, kaszálás, tereprendezés, meszelés tekintetében. 
Az árajánlat alapján időszakos feladatok elvégzésére kössünk szerződést (Vajda-nap előtt a 
közterületek rendbetétele). A költségeket a tartalékalap terhére biztosítjuk. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal egyetért a Büntetés Végrehajtási Intézettel fogva 
tartottak foglalkoztatására vonatkozó szerződéskötéssel, melyről az alábbi határozatot hozta: 
  
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
             69/2007./04.26./Kth. számú 
                    h a t á r o z a t a 
 fogva tartottak foglalkoztatására szerződéskötés 
 a Baracskai Büntetés Végrehajtási Intézettel 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a fogva tartottak foglalkoztatására szerződést köt 
 a Baracskai Büntetés Végrehajtási Intézettel, 
 időszakos feladatok elvégzésére, a tartalék alap 
 terhére. 
 
 Felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
 aláírására. 
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 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
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 
  
 
 
  
 
 
  
 
 


