JEGYZŐKÖNYV

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2007. 06. 28-i üléséről
Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné
2./ dr. Berecz Botond
3./ Dudás Béla
4./ Kárpáti Hajnalka
5./ dr. Milvius Lóránt
6./ Nagy Imréné
7./ Ujszászi Józsefné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottként van jelen:
1./ dr. Kiss Tamás
2./ Bajtai Balázsné
3./ Artainé Deák Anikó
4./ Becsei Sándor
5./ Murvai Róbert
6./ Som Tamás

jegyző
Segítő Kéz Társulás vezetője
családgondozó
szoc.előadó
r.szds.
KMB

NAPIREND ELŐTT
A polgármester köszönti a megjelent vendégeket, képviselő-testületet. Megállapítja az ülés
határozatképes, mivel a 9+1 fő képviselői létszámból 8 fő jelen van.
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására azzal a kiegészítéssel,
hogy elsőként a Rendőrkapitányság beszámolóját, majd a Gyermekjóléti Szolgálat
beszámolóját vegye előre a képviselő-testület a vendégek miatt.
A képviselő-testület a javaslatot elfogadta a napirendi pontok tárgyalására vonatkozóan 8 igen
szavazattal, határozathozatal nélkül.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1./ Bicskei Rendőrkapitányság beszámolója
Nagy Imréné képviselő: Megköszöni a KMB segítségét a versenyekre való felkészítésben.
Tóth Ferencné polgármester: Megkérdezi a jelenlévő kollegáktól, hogy a körzet módosítás
szóba került-e a kapitányságon. Mivel Tabajd településsel közös a körzeti megbízott, az
újonnan vásárolt személygépkocsi költségeihez történő üzemanyag hozzájárulást hogyan, és
mikor fizeti a település.
Murvai Róbert r.szds.: Az üzemanyag költséghez a keret el van különítve a támogatásra
Tabajdon. Megállapodást kell kötni, évi 72 eFt/év a keret. Körzet módosítás a közeljövőben
nem lesz. A kapitány dönti el, hogy hol van körzeti megbízott.
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Kárpáti Hajnalka képviselő: Milyen lehetőség van a községben arra, hogy nyilvános helyen
kiskorúak szeszesitallal történő kiszolgálása megszűnjön.
Som Tamás KMB: A településen kábítószer fogyasztás nincs. A fiatalkorúak szeszesital
fogyasztásáról tud. A szórakozóhelyek ellenőrzésével lehet visszaszorítani ezt a jelenséget.
Murvai Róbert r.szds.: A körzeti megbízott szolgálatát lekötik betörések felderítése. A
kiskorúak szeszesitallal történő kiszolgálását állampolgári bejelentés alapján tudjuk
ellenőrizni, annak alapján tudunk eljárni.
/Megérkezett Zsebeházy Róbert és Sigmond Péter képviselő, így a testület létszáma 10 fő./
Tóth Ferencné polgármester: Megköszöni a körzeti megbízott munkáját, úgy mint a falfestés
elkövetőjének felderítőjét, ill. a hétvégi külterületi ügyért.
Murvai Róbert r. szads.: Bizalommal forduljanak a körzeti megbízotthoz, mert az információ
csak ő rajta keresztül jut el a Kapitánysághoz.
Mivel több hozzászólás ne hangzott el a polgármester felteszi szavazásra a körzeti megbízott
részére vásárolt személygépkocsi üzemanyag költségeihez való hozzájárulás kérést Tabajdtól,
illetve új körzet kialakítását a Kapitányságtól.
A képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
84/2007.(06.28.)Kth. számú
határozata
körzeti megbízott gépjármű üzemanyag költségeihez
hozzájárulás kérése
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a körzeti megbízott részére vásárolt személygépkocsi
üzemanyag költségeihez Tabajd község önkormányzattól
támogatást kér.
Kezdeményezi a Rendőrkapitányságnál új körzeti
kialakítását.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
2./ Gyermekjóléti szolgálat beszámolója
dr. Milvius Lóránt képviselő: A Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság
megtárgyalta a beszámolót. Egy kérés fogalmazódott meg, hogy a váli gondozottaknak heti
két alkalommal konkrét időpontban legyen fogadóóra.
Tóth Ferencné polgármester: A szabadidős programok szervezését említi. Tegyen meg
mindent a szolgálat annak érdekében, hogy tartalmas szabadidős programot biztosítson a
gyermekek számára.

2

Artainé Deák Anikó családgondozó: Lehet több időpontban fogadó óra, de általában
megbeszélés alapján találkozunk a családokkal, legtöbbször a lakáson találkozunk.
A szabadidős programokra meghatározott keret volt eddig.
Bajtai Balázsné Segítő Kéz Társulás vezetője: Minden településre, óvodának, iskolának
visszajuttatunk anyagi forrást. Olyan programokat szervezünk, ami ingyenes, pl. baba-mama
program.
Több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a
Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját, melyet a képviselő-testület 10 igen szavazattal
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
85/2007.(06.28.)Kth. számú
határozata
a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolójának elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a Gyermekjóléti Szolgálat
beszámolóját.
Felelős: Határidő: 3./ A szociális ellátások, juttatások helyzete, a 2006. évi gyámügyi munka tapasztalatai
dr. Kiss Tamás jegyző: Az előadó a beszámolót konkrét adatokkal alátámasztva készítette,
melyből kitűnik, hogy milyen összetett és bonyolult munka folyik ezen a területen.
dr. Milvius Lóránt képviselő: A Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság a
beszámolót megtárgyalta és elfogadta.
Kárpáti Hajnalka képviselő: A közgyógyellátási igazolványok kiadásával van gond –
hallottam több helyen.
Becsei Sándorné szoc.előadó: Folyamatosan küldi vissza az Egészségbiztosítási Pénztár a
szakhatósági hozzájárulásokat.
dr. Milvius Lóránt képviselő: Tudomásom szerint kb. 8 db visszaigazolás jött, amit a
Társadalombiztosítás elfogadott. Sajnos elég lassú a folyamat.
Más hozzászólás, vélemény ne hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a szociális
ellátásokról szóló beszámolót, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az
alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
86/2007.(06.28.)Kth. számú
határozata
a szociális ellátásokról szóló beszámoló elfogadása
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a szociális ellátásokról
szóló beszámolót.
Felelős: Határidő: A polgármester asszony ezt követően a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló beszámolót tette fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 10 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
87/2007.(06.28.)Kth. számú
határozata
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló beszámoló elfogadása
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló
beszámolót.
Felelős: Határidő: 4./ Jelentés a két ülés közötti tevékenységről
Tóth Ferencné polgármester: Szóbeli kiegészítése az írásos anyaghoz.
Iskola nevelőtestületi ülésen vett részt, ahol elhangzott, hogy a diákok jó eredményeket értek
el a versenyeken. A könyvtár kialakítására a pályázati pénzt elnyertük, így a munka
elkezdődhet. Az intézményben tisztasági meszelés lesz a nyáron.
A Vértes Többcélú Kistérségi ülésen szó volt a térségi tanuszoda megépítéséről Bicskén. A
nagy költségek miatt a települések nem kívánnak csatlakozni a tanuszoda kihasználásához. A
pedagógiai szakszolgálat 2009-ig meghosszabbította tevékenységét, mely magába foglalja a
gyógytestnevelést, logopédiai ellátást. Közösségi busz beszerzésre pótmegrendelést nyújtott
be a társulás, a busz komfort fokozat növelésére.
Július 7-12. között Erdélyből egyetemisták érkeznek a településre, fotó táborba. Szállást a
Gyülekezeti házban biztosítunk számunkra, az étkeztetést kell megoldani.
Kárpáti Hajnalka képviselő: A szélerőműről kér bővebb tájékoztatást.
Dudás Béla képviselő: Jónak tartja a Civilek Háza létrehozását. Megjegyzi, hogy a szélerőmű
meghiúsulása miatt jelentős bevételtől esik ki az önkormányzat.
Ujszászi Józsefné képviselő: Megemlíti a szélessávú Internet megvalósítását. Felhívja a
figyelmet az óvoda beruházásra. A tervben nem szerepel melegítő konyha.
dr. Milvius Lóránt képviselő: Bízom polgármester asszonyunkban, hogy a kistérségi társulás
döntéseinél a végsőkig elmegy és védi településünk érdekeit. A pénzügyi dolgokba bele tud
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tekinteni. Arról volt szó, hogy a váli gyerekek ingyen, bérmentve használhatják az uszodát –
most megdöbbenve hallom, hogy a nagy költségek miatt nem csatlakozunk.
Tóth Ferencné polgármester: Válaszolt a felvetésekre.
A szélerőmű megépítését a szomszéd megvétózta, mivel akkor értesült a beruházásról, amikor
már elkezdődött. A Pince napok elmarad, de rendezvény lesz, kézműves kirakodó vásár, ill.
zenei fesztivál.
A Civilek Háza gondolat a 19 szervezet kapcsán merült fel, akiknek a jelenleg épülő konyha
tetőterét lehetne átadni, mint egy közösségi ház.
A melegítő konyha kérdése nem végleges, mert nem tudjuk hogyan fog működni.
A kistérségi uszoda Bicskén épül meg. Semmilyen beruházást a társulási tanács tudta nélkül
nem lehet elkezdeni. Nyomon lehet követni a költségeket.
Dudás Béla képviselő: A terelősziget megépítésével kapcsolatban elmondja, nem látja
értelmét, hogy pénzt költsünk olyanra, ami nem éri el a célját. Más jellegű megoldás is
lehetséges a forgalomcsillapításra.
Tóth Ferencné polgármester: Nem önkormányzati pénzből kívánjuk megvalósítani. Tartsuk
szem előtt.
Sigmond Péter képviselő: Teljesen ellene vagyok a terelő szigetnek. A rezgő csíkok, jobb
megoldás.
dr. Berecz Botond alpolgármester: A képviselő-testület felhívással fordulhat a szomszédos
településekhez, hogy a 8111. jelű útról tiltsák ki a kamionokat. Legyen lakossági aláírás
gyűjtés.
Mivel a két ülés közötti beszámolóhoz nem volt több hozzászólás, így a polgármester felteszi
szavazásra az alábbi javaslatokat.
A forgalomcsillapítással kapcsolatban, a szakhatóságnál kezdeményezzük a 8111 sz. út
tehermentesítését, az átmenő kamion forgalom eltiltását, csatlakozva a Váli-völgy
önkormányzatokhoz.
A képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat képviselő-testülete
88/2007./2007./06.28./Kth. számú
határozata
az átmenő kamion forgalom eltiltásának kezdeményezéséről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
kezdeményezi a szakhatóságoknál a 8111 sz.
út tehermentesítését az átmenő kamion forgalom
eltiltását a Váli-völgyi önkormányzatok csatlakozásával.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A Civilek Házának létrehozásával kapcsolatban
szervezetekkel együttműködési megállapodást.

kezdeményezzünk

a

helyi

civil
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A képviselő-testület a felvetést 10 igen szavazattal elfogadta, melyről az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
89/2007./06.28./Kth. számú
határozata
a Civilek Háza létrehozásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a helyi civil szervezettel együttműködési megállapodást
köt a Civilek Háza létrehozásáról.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A Fejérvíz Zrt. rekonstrukciós és fejlesztési javaslata a szennyvízhálózattal kapcsolatban Vált
érintően. Javasoljuk, az Intézményfenntartó Társulás költségvetéséből fedezze a Vál, Szt.
István téri átemelő véd terület bekerítésének költségeit.
A képviselő-testület a javaslatot 10 igen elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
90/2007./06.28./Kth.számú
határozata
a Fejérvíz Zrt. rekonstrukciós és fejlesztési javaslata
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Fejérvíz Zrt rekonstrukciós és fejlesztési javaslatában
szereplő Vál, Szt. István téri átemelő véd terület
bekerítésének költséget nem tudja biztosítani.
Javasolja az Intézményfenntartói Társulás költségvetéséből
biztosítani az összeget.
Felelős: Határidő: A polgármester asszony a közbenső döntésekkel együtt tette fel szavazásra a Jelentés a két
ülés közötti tevékenységről szóló beszámolót, melyet a képviselő-testület 10 igen szavazattal
elfogadott, határozathozatal nélkül.
-

Szándéknyilatkozat megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására telephely
létesítésre a Rehabit Komplex Kft-vel.

Tóth Ferencné polgármester: A Kft. képviselői személyesen megnézték a szóba jöhető
épületeket. A konyha épületét tartanák megfelelőnek a munka végzésére. Dossziék, mappák
hajtogatása lenne a feladat. Szándéknyilatkozatunkat kérik, hogy a helyiséget tudjuk-e
biztosítani.
A képviselő-testület a felvetést jónak tartja, támogatja melyről 10 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Vál Község Önkormányzat képviselő-testülete
91/2007./06.28./Kth. számú
határozata
megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására
helyiség biztosítása Rehabit Komplex Kft. részére
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására
a Rehabit Komplex Kft felé szándékát fejezi ki
helyiség biztosítása ügyében.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
5./ Beszámoló a 2007. évi költségvetés I.n. évéről
Tóth Ferencné polgármester: Az előterjesztés jól tükrözi a bevételek és kiadások terén az
előirányzat ill. teljesítés összegeit százalékos formában is. Az adatok tények, melyek
tájékoztató jellegűek.
6./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006. évi tevékenységéről
dr. Kiss Tamás jegyző: Kiegészítésként elmondja, hogy 2006. évben két választás is volt,
melyen a kolleganők teljes létszámban részt vettek. Plussz munkával jár a közcélú, közhasznú
dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatos ügyintézés. Elmondható, hogy a kolleganők
munkájukat megbízhatóan végzik, a lakosság megelégedésére. Ezúton is megköszönöm
munkájukat.
Dudás Béla képviselő: Az Önkormányzat egyik legfontosabb hivatala a Polgármesteri
Hivatal. Az egész falura nézve a közigazgatási feladatokat látja el, a Képviselő-testületet
kiszolgálja. Véleményem szerint sokkal fontosabb, hogy a lakosság legyen elégedett, mint a
képviselő-testület a hivatal munkájával. A létszámmal kapcsolatban megléptük, amit meg
kellett lépni. Takarékoskodni kell. Remélem nincs hátrányára a hivatalnak a
létszámcsökkentés.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Megkérdezi, hogy mérlegképes könyvelői vizsgára lett-e dolgozó
beiskolázva.
Tóth Ferencné polgármester: A hivatal nem csak közigazgatási feladatokat lát el. A községet
szervezi. Minden, ami a települést érinti itt csapódik le nem csak köztisztviselőként. A
létszámcsökkentésből adódó feladat biztos hogy nagyon sok, de feladat is ment el, pl. az
intézmények könyvelése. Nem azt nézik a kolleganők, hogy ez az én feladatom és csak azt
látom el, összefogással dolgoznak. Amit a képviselő-testület elképzel, dönt, azt kell nekik
végrehajtani. Az állampolgári elégedettséget abból tudom lemérni, hogy az adókivetéseknél
készséggel állnak az ügyfelek segítségére és nem volt visszajelzés sem az adókivetés, sem a
tájékoztatás, segítségnyújtás terén.
dr. Kiss Tamás jegyző: A hivatal tevékenységére nem érkezett panasz. Szolgáltató jelleg van a
hivatalban. Alátámasztja, hogy teljes mértékben humánusan, segítőkészen járunk el. Panaszos
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levél nem érkezett, a képviselő-testület nem kapott visszajelzést. A mérlegképes könyvelői
beiskolázásra nem került sor. A kérdést meg is kell fontolni. Szóba került a körjegyzőség.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a
Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámolót, melyet a képviselő-testület 10 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
92/2007./06.28./Kth. számú
határozata
a Polgármesteri Hivatal 2006. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a Polgármesteri
Hivatal 2006. évi tevékenységéről szóló
beszámolót.
Felelős: Határidő: 7./ Független könyvvizsgálói jelentés elfogadása
Nagy István képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. Javasolja a bizottság, hogy a jegyzőnek határozzunk meg egy határidőt,
készítsen programot a hiányosságok felszámolására. Számoltassuk be a jegyzőt, hogy a
hiányosságokat milyen arányban sikerül felszámolni.
Tóth Ferencné polgármester: A törvényi kötelezettségeknek eleget tettünk, az ÁSZ felé a
jelentést rendeztük.
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság javaslatát, miszerint a hivatal készítsen intézkedési tervet a
könyvvizsgálói jelentés foglaltak felszámolására 2007. szeptember 30-ig. A képviselőtestület a javaslatot 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat képviselő-testülete
93/2007./06.28./Kth. számú
határozata
intézkedési terv készítésről a könyvvizsgálói
jelentésben foglaltak felszámolására
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
utasítja a hivatalt, hogy készítsen intézkedési
tervet a könyvvizsgálói jelentésben foglalt
hiányosságok felszámolására.
Felelős: jegyző
Határidő: 2007. szeptember 30.
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8./ Bejelentések
Ujszászi Józsefné képviselő: A Csokonai utcában lévő kútról kér tájékoztatást.
Tóth Ferencné polgármester: Telekmegosztást kezdeményezett az önkormányzat a kút
területének leválasztására, melyet a tulajdonos megfellebbezett. Próbálunk egyezkedni a
szomszéddal terület ügyben. Mindkét fél, az eladó és a vevő is hibázott.
dr. Milvius Lóránt képviselő: A szelektív hulladékgyűjtésről kérdez.
Tóth Ferencné polgármester: Két szelektívgyűjtő szigetet fognak Válba telepíteni a KözépDuna Vidéke Regionális Hulladékgazdálkodási Konzorciális Együttműködés keretében,
melyre a pályázat benyújtásra került, de csak 2008-ban kerül megvalósításra.
Mivel több hozzászólás nem hangzott el a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést
bezárja.
-k.m.f.-

Tóth Ferencné
polgármester

dr. Kiss Tamás
jegyző
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